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Umowa na budowę świetlicy 
w Strzeszowie podpisana

W  piątek 20 września 
została podpisana 

umowa na budowę nowej 
świetlicy w Strzeszowie. To 
długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja. 
Wykonawcą wyłonionym 
w  drodze przetargu zosta-
ła fi rma ZHU-BUD-WES 
Józef Wesołowski z  Sławo-
szowic. Wartość umowy 
to ponad 1,6 mln zł, a do-
fi nansowanie z  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2014 – 2020 wyniesie 
500 tys. zł.

czytaj więcej str. 5

Dożynki Gminne 
Wiszni Małej

Turniej Piłki Nożnej

Wyprawka Czytelnicza dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wiszni Małej
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>> str. 18

>> str. 20

Uroczyste 
otwarcie 
centrum 
w Krynicznie
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Montaż komory 
pomiarowej

Psary, ul. Główna

Budowa kanalizacji
Rekreacja
Na Wiszniaku

Psary, Krzyżanowice, Szymanów

Dobiegają końca prace przy 
budowie sieci kanaliza-

cji sanitarnej i  wodociągowej 
w  międzywalu rzeki Widawy, 
łączące sieć kanalizacyjną i sieć 
wodociągową gminy Wisznia 
Mała z  infrastrukturą wodo-
ciągowo-kanalizacyjna miasta 
Wrocławia. Wykonawca pro-
wadzi obecnie drobne roboty 
montażowe oraz roboty w  za-
kresie odbudowy nawierzchni 
i prace porządkowe. Już wkrót-
ce nowym systemem kanalizacji 
sanitarnej będą odprowadzane 
ścieki z miejscowości Psary.

Obecnie w  Psarach pro-
wadzone są prace związane 
z układaniem kanalizacji sani-
tarnej w ulicach: Parkowej oraz 
Kasztanowej oraz trwają prace 
związane z budowa pompowni 
ścieków PP-2 przy ulicy Kasz-
tanowej. Natomiast w  ulicy 
Głównej realizowane są roboty 
związane z odtworzeniem tere-
nu.

Nabiera rozpędu budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w  Krzyżanowicach i  Szyma-

nowie. Prace realizowane są 
aktualnie w rejonie ulic Ogrod-
niczej, Widawskiej i  Parkowej 
w Szymanowie oraz ul. Polnej 
i Parkowej w Krzyżanowicach.

Wiszniak (247,4 m 
n.p.m.) to najwyższe 

wzniesienie na terenie gminy 
Wisznia Mała dające możli-
wość obcowania z  wyjątko-
wymi widokami na dolinę 
Wrocławia, wzgórza Trzeb-
nickie, masyw Ślęży, a nawet 
Sudety (przy dobrej widocz-
ności). To idealne miejsce do 
uprawiania turystyki pieszej 
i rowerowej dla całych rodzin.

Aktualnie na Wisznia-
ku zostały zakończo-
ne prace mające na 
celu utworzenie 

miejsca rekreacyjnego. Zostały 
wybudowane alejki, dwie wiaty, 
zamontowano stoły oraz ławki, 
miejsce do rozpalania ogniska 
oraz stojaki na rowery. Teren 
został zagospodarowany w ra-
mach projektu „EKO LGD”, 
który jest realizowany w  5 
miejscowościach na terenie Lo-
kalnej Grupy Działania Kraina 
Wzgórz Trzebnickich. 

Wartość całego projektu to prawie 91 mln zł, z czego 
wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej z Funduszu 

Spójności to ponad 47 mln zł. Wykonawcą robót 
w Krzyżanowicach i Psarach jest PRZEDSIĘBIORSTWO 
ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH „EKO - WOD” Sp. 

z o.o., natomiast wykonawcą przewiertu i jego uzbrojenia 
jest firma IDS-BUD S.A.

Promesy na 
przebudowę 
dróg
Wójt Jakub Bronowicki 
4 września odebrał z rąk 
Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka promesy na 
przebudowę ulicy Sportowej 
w Ligocie Pięknej i ulicy 
Łąkowej w Ozorowicach. 
Następnie wspólnie 
pojechali sprawdzić efekt 
prac w Ligocie Pięknej, 
gdzie trwało układanie 
nawierzchni bitumicznej. 
Na realizację obu zadań 
gmina otrzymała z Funduszu 
Dróg Samorządowych 
dofinansowanie w wysokości 
ponad 430 tys. zł.   

Psary, ul. Polna
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Działania na drogach powiatowych

Inwestycje drogowe

W  poniedziałek 15 lip-
ca droga powiatowa 

Nr 1365D Piotrkowiczki – 
Mienice została odebrana. 
Mieszkańcy nie tylko Mie-
nic, ale całej gminy ze wzglę-
du na dojazd do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, już korzystają 
z  komfortowej i  bezpiecznej 
jezdni. Realizacja inwestycji 
to kontynuacja prac z  2018 
roku, kiedy to został wyko-
nany dojazd do miejscowo-
ści. Zrealizowana inwestycja 
to efekt dobrej współpra-
cy gminy Wisznia Mała ze 
Starostwem Powiatowym 
w  Trzebnicy oraz skutecz-
nego działania naszej radnej 
powiatowej Sławomiry Mi-
siury-Hermann. 

W  odbiorze drogi udział 
wzięli: wicestarosta Grze-
gorz Terebun wraz z  dy-
rektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych Pawłem Kaź-
mierczakiem, wójt Jakub 
Bronowicki, radna powia-
towa Sławomira Misiura – 
Hermann, radny powiatowy 

Wiktor Lubieniecki, przed-
stawiciele wykonawcy firmy 
Strabag Infrastruktura Po-
łudnie Sp. z  o.o. oraz sołtys 
Mienic Alicja Walęcka.

Na drodze o długości 1040 
m została położona nowa war-
stwa nawierzchni bitumicz-
nej, a sama konstrukcja jezdni 

została wzmocniona. Ponadto 
zostały wykonane zjazdy do 
posesji oraz pól. Koszt zada-
nia to ok. 800 tys. zł. Aktualny 
stan drogi znacznie zwiększy 
bezpieczeństwo uczestników 
ruchu drogowego, w tym au-
tobusu szkolnego i  komuni-
kacji gminnej. 

Ponadto radna powiato-
wa Sławomira Misiura-Her-
mann informuje, że obecnie 
na ukończeniu jest  pierwszy 
etap projektu ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż drogi po-
wiatowej w Szewcach na ulicy 
Strzeszowskiej. W bieżącym 
roku rozpoczną się prace przy 
zarurowywaniu odcinka rowu 
od ulicy Bocznej w kierunku 
przystanku autobusowego na 
ulicy Strzeszowskiej. 

Również w 2019 roku zosta-
nie położona nakładka asfalto-
wa na początkowym odcinku 
drogi powiatowej w Ozoro-
wicach na ulicy Pęgowskiej 
od strony Szewc do mostku 
na rzece Ławie. Trwają także 
intensywne prace projektowe 
nad budową chodnika w Ozo-
rowicach (od mostku do przy-
stanku autobusowego). Wyło-
niony jest również wykonawca 
utwardzenia pobocza na ulicy 
Prostej od dawnej DK5 do uli-
cy Stawowej. 

Planowane jest również 
wyłonienie projektantów do 
wykonania dokumentacji 
projektowej ciągu pieszo-ro-
werowego z Ligoty Pięknej 
przez Malin i Kryniczno do 
świateł w Krynicznie.

W gminie Wisznia Mała 
bezustannie trwają 

prace inwestycyjne realizo-
wane zgodnie z planem i po-
trzebami mieszkańców. Duża 
ich część dotyczy budowy 
dróg, które są niezmiernie 
ważne dla ich użytkowni-
ków. W  miarę możliwości 
finansowych gmina sukce-
sywnie prowadzi działania 
mające na celu poprawę wa-
runków życia mieszkańców, 
które ostatecznie wpływają 
na rozwój gminy. W  bieżą-
cym roku gmina osiągnęła 
sukces w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych. Budowy 
dróg są możliwe dzięki dofi-
nasowaniu z  Funduszu Dróg 
Samorządowych i  Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
i Leśnych. 

W  Krynicznie na drodze 
gminnej nr 104933D rela-
cji Kryniczno – Psary (ul. 
Łąkowa) została wykonana 
nawierzchnia bitumiczna 
oraz pobocza. Obecnie jest 
wykonywany chodnik i  pro-
gi zwalniające. Przebudowa 
drogi jest realizowana dzięki 
dofinansowaniu z  Funduszu 
Dróg Samorządowych. Wy-
konawcą jest firma Strabag 
Infrastruktura Południe Sp. 
z o.o. z Wysokiej, a koszt za-

dania to ponad 919 tys. zł, z 
czego dofinansowanie to po-
nad 620 tys. zł.

Zakończone zostały prace 
na ulicy Przy Dębie w Wiszni 
Małej. Nawierzchnia drogi zo-
stała wykonana z kostki beto-
nowej wraz z obrzeżami, a stu-
dzienki zostały wyregulowane. 
Wykonawcą prac była firma 
Filmar Usługi Ogólnobudow-
lane Marian Filipek z  Ligoty 
Pięknej, a  koszt inwestycji to 
ponad 130 tys. zł. Zakończone 
zostały także prace związane 
z  wykonaniem nawierzchni 
asfaltowej na częsci ulicy Po-
lnej w sąsiedztwie Szkoły Pod-
stawowej w Psarach jako prace 
odtworzeniowe przy budowie 
kanalizacji sanitarnej.

Trwa przebudowa ulicy 
Sportowej w Ligocie Pięknej. 
Na drodze została wykonana 
nakładka asfaltowa, pobocza 

wraz ze zjazdami do posesji i 
progi zwalniające. Wykonawcą 
inwestycji była firma Ravea Sp. 
z o.o. z Wrocławia. Koszt inwe-
stycji to 589 tys. zł. Inwestycja 
jest dofinansowana z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wyso-
kości ponad 477 tys. zł.

W Szewcach trwa budowa 
kanalizacji deszczowej wraz 
z  odtworzeniem nawierzch-
ni na ulicy Długiej. Wyko-
nawcą została firma Ravea Sp. 
z o.o. z Wrocławia, a koszt in-

westycji to ok. 208 tys. zł. Na-
tomiast w Ligocie Pięknej na 
Alei Sosnowej i Alei Brzozo-
wej została zakończona budo-
wa kanalizacji deszczowej. Na 
zadania te poniesiono wydat-
ki w kwocie ponad 376 tys. zł.

Już niebawem zostanie 
rozpoczęta przebudowa uli-
cy Prostej w Ligocie Pięknej. 
Wykonawcą wyłonionym 
w  drodze przetargu została 
firma Ravea Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Realizacja tego zada-

nia jest możliwa dzięki pozy-
skaniu środków z  Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych 
i Leśnych.

Wyłoniono wykonawcę 
przebudowy pierwszego eta-
pu ulicy Łąkowej w Ozoro-
wicach. Zadanie będzie dofi-
nansowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
ok. 104 tys. zł. Ponadto ogło-
szone zostały przetargi na 
przebudowę następujących 
dróg: ulica Leśna w  Ligocie 
Pięknej od numeru 59 do 81, 
ulica Leśna w Mienicach i uli-
ca Jodłowa w Ozorowicach.

Wyłonieni zostali wyko-
nawcy dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej przebu-
dowy infrastruktury drogowej 
w  następujących miejscowo-
ściach: Ligota Piękna (uli-
ce Jałowcowa i Na Kolonii), 
Malin (ulice Miła, Kalinowa, 
Jesionowa i Ogrodowa), Ozo-
rowice (ulice Łąkowa – II etap 
i  Jałowcowa), Rogoż (ulica 
Stawowa) Szymanów (ulice 
Polna, Ogrodnicza i Lotnicza) 
i  Wisznia Mała (ul. Polna). 
W trakcie realizacji jest także 
dokumentacja projektowa na 
realizację remontu mostów: 
na rzece Ławie w ciągu drogi 
relacji Strzeszów – Ozorowi-
ce, Strzeszów – Mienice.

Wisznia Mała,  
ul. Przy Dębie Ligota Piękna , ul. Sportowa

Kryniczno, ul. Łąkowa
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Nowe oświetlenie drogowe

W  miejscowościach 
gminy zostaną za-

montowane kolejne lampy.  
Gmina podpisała umowę 
na wykonanie oświetlenia 
drogowego. Koszt wykona-

nia oświetlenia to ok. 1 mln 
zł. Do końca bieżącego roku 
zostanie wybudowanych 81 
nowych energooszczędnych 
lamp oraz zostanie położony 
kabel o łącznej długości 3863 

metrów. Kolejne doświetle-
nia miejscowości to przede 
wszystkim poprawa bezpie-
czeństwa kierowców i  pie-
szych oraz komfortu miesz-
kańców.

Nowe lampy zostaną zamontowane 
w lokalizacjach: 
• Kryniczno: ulica Wiosenna i boisko 

sportowe
• Krzyżanowice: ulica Jaśminowa
• Ligota Piękna: ulice Kręta 

i Leszczynowa
• Malin: ulice Główna i Miła
• Mienice: boisko sportowe
• Ozorowice: ulice Jałowcowa, Łąkowa 

i Spokojna
• Pierwoszów: ulice Leśna i Osiedlowa
• Psary: ulica Rakowska
• Strzeszów: ulica Osiedlowa
• Szewce: ulice Kolejowa i Kwiatowa
• Szymanów: ulice Letnia, Ogrodnicza 

i Widawska
• Wisznia Mała: ulice Kwiatowa, 

Makowa, Polna, Stawowa i Sportowa
• Wysoki Kościół: ulica Parkowa

Ponadto gmina jest w trakcie pozyskiwania 
pozwoleń na budowę następnych punktów 
świetlnych w lokalizacjach:
• Kryniczno, ulica Polna
• Ligota Piękna, ulice Al. Sosnowa, Malinowa, 

Działkowa, Ogrodowa i Prosta
• Machnice droga nr 1337D
• Malin, ulica Miła
• Mienice, ulica Czereśniowa
• Ozorowice, ulice Jodłowa, Młynarska 

i oświetlenie boiska
• Pierwoszów, ulice Ogrodowa, Polna, Spacerowa 

i droga powiatowa nr 1365D
• Piotrkowiczki, ulice Klonowa, Dębowa, Wzgórz 

Trzebnickich, Akacjowa, Wiśniowa, Sadowa 
i Ogrodowa

• Psary, ulice Długa, Główna i Polna (doświetlenie 
skrzyżowania ulic)

• Szewce, ulica Strzeszowska
• Wysoki Kościół, ulica Parkowa

Zachęcamy do korzysta-
nia z  gminnego serwisu 

mapowego: www.geowisznia.
pl Przeglądarka umożliwia 
sprawdzenie danych prze-
strzennych oraz opisowych 
gruntów, nieruchomości oraz 
obiektów znajdujących się na 
terenie gminy Wisznia Mała. 

W  serwisie można wyszu-
kać następujące informacje:
� nr działki;
� nr porządkowy działki;
� nazwa ulicy;
�  obiekty (w tym również 

obiekty turystyczne, zabyt-
ki, pomniki przyrody);

�  obowiązujące plany zago-

spodarowania przestrzen-
nego;

�  stadium uwarunkowań 
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmi-
ny Wisznia Mała.

Prezentowana w  serwisie 
internetowym mapa gminy 
Wisznia Mała ma charakter 
poglądowy i nie może stano-
wić formalnej podstawy dla 
czynności administracyjnych 
czy urzędowych. informacje 
dodatkowe można uzyskać 
w  pok. nr 12 Urzędu Gminy 
Wisznia Mała, ul. Wrocławska 
9 lub telefonicznie pod nr 71 
308 48 54.

www.geowisznia.pl
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Umowa na budowę świetlicy w Strzeszowie podpisana

W  ramach zadania zo-
stanie wybudowany 

budynek parterowy wraz z po-
mieszczeniem szkoleniowym. 
Obok świetlicy powstanie za-
daszona scena plenerowa. 

Do tej pory zostały prze-
prowadzone prace związane 
z  zagospodarowaniem te-
renu wokół przyszłej świe-
tlicy. Został wybudowany 
parking, droga dojazdowa 
do przyszłej świetlicy, plac 
zabaw, urządzenia siłowni 
zewnętrznej oraz  miejsce na 
ognisko, wokół którego zo-

staną zamontowane lampy. 
Dofinansowanie na zagospo-
darowanie terenu wyniosło 
ponad 200 tys. zł.  

W niedzielę, 8 wrze-
śnia w  Krynicznie 
odbyło się uro-

czyste otwarcie centrum Kry-
niczna przy ulicy Spacerowej. 
Po przeprowadzonej rewita-
lizacji centrum miejscowości 
odzyskało blask, powstała tam 
nowoczesna i  przyjazna prze-
strzeń, z której będą korzystać 
nie tylko mieszkańcy Krynicz-
na, ale wszystkich sąsiednich 
wiosek tj. Rogoż, Psary, Szyma-
nów czy Ligota Piękna i Malin.

Impreza rozpoczęła się od 
uroczystego przecięcia wstęgi 
przez wójta Jakuba Bronowic-
kiego, sołtys Kryniczna Małgo-
rzatę Tyską, radnych: Małgo-
rzatę Ottenbreit, Michała Klina 
i  Marcina Kramarzewskiego 
oraz Oliwię Kramarzewską 
i  Zofię Nowak. Następnie 
wszyscy zebrani przeszli na 
teren plebanii, gdzie odby-
wała się biesiada dożynkowa. 
Uczestnikom umilał czas wy-
stęp Gminnej Orkiestry Dę-
tej, duetu Aleksandra Drzazgi 
i  Konrada Bielickiego, Erne-
sta Pociejowskiego oraz Anny 
Wojtas – Gaweł, która równo-
cześnie prowadziła imprezę. 
Dla dzieci przygotowano sze-

reg atrakcji, były dmuchańce 
oraz animacje. Jednostka Strze-
lecka 3003 im. Orląt Lwow-
skich przygotowała wojskowe 
niespodzianki, jak również jej 
członkowie wystąpili z  poka-
zem samoobrony oraz działań 
wojskowych. Miłośnicy dwóch 
kółek mieli możliwość obej-
rzeć i dotknąć licznych moto-
cykli będących jedną z atrakcji 
imprezy. Na wszystkich czekał 
poczęstunek przygotowany 
przez Radę Sołecką, mieszkań-
ców Kryniczna, panią Jadwigę 
Mróz, Restaurację Po Drodze, 
Państwa Szymańskich z Rogo-
ża, Piekarnię Jul-Ka i  miesz-
kańców z  sąsiednich wiosek 
przynależących do parafii. 

Przeprowadzona rewita-
lizacja w  Krynicznie to  

jeden z trzech projektów 
realizowanych w  ra-
mach zadania pt. „Na-
danie nowych funkcji 
terenom zdegradowa-
nym w gminie Wisznia 

Mała”, który obejmuje 
następujące miejscowo-

ści: Wisznia Mała, Kry-
niczno oraz  Strzeszów 

i  w  85% dofinansowany ze 
środków unijnych.

Uroczyste otwarcie centrum w Krynicznie

dokończenie ze str. 1
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Wójt Jakub Brono-
wicki zaprasza 
Mieszkańców na 

bezpłatne szkolenia podnoszą-
ce kompetencje komputerowe 
w  ramach projektu pn. „E-ak-
tywni w  gminie Wisznia Mała”.  
Dzięki pozyskaniu grantu UE 
przez gminę Wisznia Mała pro-
jekt jest współfi nansowany z   
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała, którzy skończyli 25 lat. Te-
matyka szkoleń jest tak dobrana 
by każdy znalazł coś dla siebie. 
W  zależności od potrzeb moż-
na wziąć udział w następujących 
szkoleniach:
� Działam w sieciach społecz-

nościowych;
� Kultura w sieci;
� Moje fi nanse i transakcje 

w sieci;
� Mój biznes w sieci;
� Rodzic w internecie;
� Rolnik w sieci;
� Tworzę stronę internetową.

Szkolenia będą odbywały się 
w 9 grupach każda po 12-osób. 
Szkolenie dla jednej osoby bę-
dzie trwało 12 godzin zegaro-
wych w trybie 2 lub 3 dniowym 
(zależnie od możliwości uczest-
ników – po 6 lub po 4 godziny 
dziennie). Po zakończonym 
szkoleniu uczestnik otrzyma 
certyfi kat.

Szkolenia odbędą się w obiek-
tach gminy Wisznia Mała o od-
powiednim zapleczu tj. szkoły 
w  Krynicznie, Psarach i  Szew-
cach oraz OKSiR w Wiszni Ma-
łej. 

Każdy z  uczestników musi 
uczestniczyć w min 75 % godzin 
szkolenia i  wziąć udział w  jed-
nym bloku tematycznym.

Podstawowym warunkiem re-
krutacji jest kolejność zgłoszeń. 
Dlatego zachęcamy do złożenia 
wniosku o udział w projekcie do 
Urzędu Gminy Wisznia Mała. 
Szczegółowa informacja o  pro-
jekcie oraz formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie in-
ternetowej gminy Wisznia Mała 
(www.wiszniamala.pl) .

TEMATY SZKOLEŃ
Działam w sieciach 
społecznościowych

Szkolenie „Działam w  sie-
ciach społecznościowych” prze-
znaczone jest dla osób, które 
chcą poznać fi lozofi ę i  sposób 
funkcjonowania sieci społecz-
nościowych oraz wykorzystać 
je w działalności na rzecz swojej 
społeczności lokalnej lub pry-
watnie. Uczestnicy po zakończe-
niu szkolenia nabędą umiejętno-
ści pozwalające na bezpieczne 
poruszanie się w  świecie sieci 
społecznościach, w  tym m.in 
nauczą się nawiązywać i  kon-
tynuować swoje znajomości, 

kształtować swój wizerunek, 
wykorzystywać i  dzielić się swą 
twórczością oraz korzystać z cu-
dzej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem regulacji prawa autor-
skiego, współdziałać z  innymi. 
Ponadto nauczą się jak korzystać 
z  podstawowych usług e-admi-
nistracji z wykorzystaniem kon-
ta w ePUAP i profi lu zaufanego.

Kultura w sieci
Szkolenie „Kultura w  sieci” 

przeznaczone jest dla wszyst-
kich, którzy chcą dowiedzieć się, 
gdzie w  Internecie szukać cie-
kawych i  przydatnych zasobów 
szeroko pojętej kultury i  zaso-
bów edukacyjnych z  legalnych 
źródeł oraz jak wykorzystywać 
je do nauki lub własnej twór-
czości. Uczestnicy szkolenia za-
poznają się z ogólnodostępnymi 
portalami prezentującymi doro-
bek polskiej kultury (Ninateka 
– Filmoteka Narodowa, Polona, 
Encyklopedia Teatru Polskiego, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe, 
Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina). Poznają praktyczne 

podstawy prawa autorskiego, 
niezbędne do korzystania z kul-
tury w  sieci i  zdobędą umiejęt-
ność wyszukiwania legalnych 
źródeł kultury, w tym korzysta-
nia z  Bazy Legalnych Źródeł. 
Uczestnicy dowiedzą się jak od-
tworzyć historię własnej rodziny, 
miejscowości czy regionu bazu-
jąc na informacjach z sieci i jak 
stworzyć drzewo genealogiczne.

Moje fi nanse 
i transakcje w sieci

Szkolenie „Moje fi nanse 
i  transakcje w  sieci” przezna-
czone jest dla wszystkich, którzy 
chcieliby nauczyć się załatwiać 
skutecznie sprawy prywatne, 

biznesowe, fi nansowe i  urzędo-
we za pośrednictwem Interne-
tu. Po zakończeniu szkolenia 
każdy uczestnik będzie potrafi ł 
wykorzystując sieć, zarządzać 
kontem bankowym, dokonywać 
płatności, realizować zakupy, re-
zerwować podróż, płacić podat-
ki oraz nauczy się jak korzystać 
z  podstawowych usług e-admi-
nistracji m.in. wnioskując o za-
świadczenia, świadczenia czy 
też występując o dowód osobisty 
- wszystko w sposób elektronicz-
ny, szybko i bezpiecznie.

Mój biznes w sieci
Szkolenie „Mój biznes w sieci” 

przeznaczone jest przede wszyst-

kim dla przygotowujących się 
do otwarcia własnego biznesu. 
Uczestnik nauczy się jak może 
wykorzystać zasoby Internetu, 
aby podnieść skuteczność dzia-
łania w ramach poszczególnych 
funkcji biznesowych (komuni-
kacja, marketing, zaopatrzenie, 
fi nanse itp.). W  szczególności 
pozna dedykowane dla biznesu 
usługi e-administracji. Zawarte 
w module elementy szkoleniowe 
służyć mają ponadto podnie-
sieniu kompetencji w  zakresie 
korzystania z  zasobów eduka-
cyjnych dla przyszłych przedsię-
biorców (np. Akademia PARP).

Rodzic w internecie
Szkolenie „Rodzic w Interne-

cie” adresowane jest do rodzi-
ców/ opiekunów. Poświęcone 
jest przygotowaniu rodzica do 
roli przewodnika dziecka w za-
kresie bezpiecznego i  „mądre-
go” korzystania z sieci i reago-
wania na sytuacje zagrożenia. 
Rodzic/ opiekun pozna źródła 
wartościowych i  pochodzą-
cych z  legalnych źródeł treści 
dla dziecka, zrozumie jak za-
pewnić bezpieczeństwo dziec-
ku w sieci, jak również nauczy 
się korzystać z  podstawowych 
usług e-administracji dedy-
kowanych rodzinom takich, 
jak złożenie wniosku Rodzina 
500+, uzyskanie Karty Dużej 
Rodziny i wielu innych. Zawar-
te w  module elementy szko-
leniowe służyć mają ponadto 
podniesieniu kompetencji 
w  zakresie korzystania z  kul-
tury i z zasobów edukacyjnych 
w  Internecie, co jest bardzo 
istotne w  niwelowaniu barier 
i  przeciwdziałaniu wyklucze-
niu kulturowemu.

Rolnik w sieci
Szkolenie „Rolnik w  sieci” 

przeznaczone jest przede wszyst-

kim dla rolników. Na szkole-
niu dowiedzą się - gdzie i  jakie 
przydatne informacje, aplikacje 
i e-usługi mogą znaleźć w sieci, 
jak z nich bezpiecznie korzystać, 
jak regulować swoje rachunki 
bez konieczności odwiedzania 
placówki bankowej czy urzędu. 
W  ramach nauki pozyskiwa-
nia informacji z sieci uczestnicy 
szkolenia zapoznają się z najpo-
pularniejszymi portalami rolni-
czymi (np. farmer.pl, gospodarz.
pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-
-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarol-
na.pl), dedykowanymi forami 
wymiany informacji rolniczych 
(np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) 
oraz portalami meteorologicz-
nymi (np. pogodynka.pl, agro-
pogoda.pl). Ponadto nauczą się 
jak korzystać z  podstawowych 
usług e-administracji z  wyko-
rzystaniem konta w  ePUAP 
i  profi lu zaufanego, Geoportalu 
(geoportal.gov.pl), rozliczeń po-
datkowych online (e-płatności 
i  edeklaracje), usług online dla 
ubezpieczonych w KRUS (portal 
eKRUS.gov.pl), usług Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.
pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR 
– docelowo KOWR oraz GIW/
GIS/PIORIN/GIJHARS – doce-
lowo PIBŻ.

Tworzę stronę internetową
Szkolenie „Tworzę własną 

stronę internetową z  wykorzy-
staniem popularnych kreatorów 
przeznaczone jest dla osób, któ-
re chciałyby mieć swoje miejsce 
w sieci w postaci własnej strony 
internetowej lub blogu. Uczest-
nicy po zakończeniu szkolenia 
nabędą podstawowe umiejętno-
ści pozwalające im stworzyć takie 
miejsce, zarządzać nim, opraco-
wywać i dodawać do niego treści 
(słowne, grafi czne, muzyczne, 
fi lmowe), z uwzględnieniem ich 
ochrony na gruncie prawa au-
torskiego, monitorować wyko-
rzystując mechanizmy analityki 
internetowej, rozpowszechniać 
oraz zrozumieć, jakie sprawy 
formalne trzeba załatwić.

Ponadto nauczą się jak korzy-
stać z podstawowych usług e-ad-
ministracji z  wykorzystaniem 
konta w ePUAP i profi lu zaufa-
nego.

Bezpłatne szkolenia dla Mieszkańców

Podstawowe dane projektu 

Tytuł projektu: „E-aktywni w gminie Wisznia Mała”

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa: III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie: 
3.1 Działania Szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych

Termin realizacji: 01.09.2019 r. - 15.04.2020 r. 

Całkowity koszt 
realizacji projektu: 

Dofi nansowanie ze 
środków unijnych:

Wkład własny 
(łącznie):

60 480,00 zł 60 480,00 zł 0,00 zł
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Ogólnopolska Karta Seniora – Gmina Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała od li-
stopada 2019 r. realizować 

będzie Program „Gmina Wisz-
nia Mała przyjazna Seniorom”. 
W  ramach programu osoby, 
które ukończyły 60 rok życia 
i  są zameldowane na terenie 
gminy Wisznia Mała będą mo-
gły ubiegać się o Ogólnopolską 

Kartę Seniora (edycja Gminy 
Wisznia Mała).

Karta wydawana będzie przez 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wiszni Małej, ul. 
Wrocławska 2, 55-114 Wisznia 
Mała. Karta daje prawo do ko-
rzystania ze zwolnień, ulg i pre-
ferencji przyznawanych przez 

podmioty, które przystąpiły 
do Programu. Katalog aktual-
nych ulg i  zwolnień oferowa-
nych przez Partnerów będzie 
publikowany na stronie inter-
netowej gminy Wisznia Mała: 
www.wiszniamala.pl oraz na 
stronach www.glosseniora.pl. 
Warunkiem otrzymania Kar-

ty jest złożenie wypełnionego 
wniosku do Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Wisz-
ni Małej.

Inauguracja Programu odbę-
dzie się w ramach Dni Seniora 
wstępnie przewidzianych na 
dzień 20 listopada 2019 r. Oso-
by zainteresowane prosimy 

o śledzenie aktualności umiesz-
czanych na stronie interneto-
wej gminy Wisznia Mała.

Dotacje 
dla Malina
Ośrodek Kultury 

w  Wiszni Małej re-
alizuje projekt  pn. „Stwo-
rzenie miejsca spotkań  
i prób zespołów i grup arty-
stycznych działających przy 
Ośrodku Kultury Sportu  
i Rekreacji  w Wiszni Małej”.

Projekt realizowa-
ny jest w  ramach pod-
działania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji  
w  ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Zadanie polega na dopo-
sażeniu świetlicy wiejskiej 
w  Malinie, w  celu stworze-
nia odpowiednich warun-
ków dla działalności zespo-
łów i  grup artystycznych 
działających przy Ośrodku 
Kultury Sportu i  Rekreacji 
w  Wiszni Małej. W  ramach 
projektu został zakupiony 
sprzęt obejmujący następu-
jące elementy: krzesła, stoły, 
pulpity do nut, lirki do in-
strumentów, sakshorn ba-
rytonowy, oraz oświetlenie 
i podesty sceniczne.  

Zakupiony sprzęt pierwszy 
raz został zaprezentowany 
podczas imprezy otwartej pn. 
„Śpiewające Wsie” w Malinie 
w dniu 22 września. 

Wartość projektu według 
umowy o przyznanie pomocy: 
51 542,50 zł
Wartość przyznanej pomocy 
według umowy o przyznanie 
pomocy: 30 925,00 zł 
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W okresie lipiec – wrzesień 
2019 r. gmina Wisznia 
Mała pozyskała kolejne 
środki finansowe ze źródeł 
zewnętrznych na inwestycje 
na terenie gminy w ramach 
realizacji projektów: 
  „Przebudowa drogi 

wewnętrznej ulica Sportowa 
w miejscowości Ligota 
Piękna. Gmina Wisznia Mała”

Ulica Sportowa łączy ul. Leśną 
oraz ul. Na Kolonii, która jest drogą 
publiczną, tworząc spójną sieć 
dróg publicznych, umożliwiając 
tym samym mieszkańcom 

swobodny przejazd do drogi 
wojewódzkiej (dawniej DK5). 
Po zakończeniu przebudowy 
ul. Sportowej w Ligocie Pięknej 
stanie się ona drogą publiczną.  
Podniesienie standardu drogi 
przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu jazdy, 

co znacząco wpłynie na poprawę 
dostępności czasowej lokalnych 
mieszkańców do położonej 
w niedalekim sąsiedztwie 
aglomeracji wrocławskiej oraz 
miasta powiatowego w Trzebnicy. 
Realizację i rozliczenie 
prac objętych wnioskiem 

zaplanowano na koniec 
listopada 2019 rok. Projekt jest 
współfinansowany przez Fundusz 
Dróg Samorządowych. Kwota 
dofinansowania 327 096,00 zł 
oraz Państwowe Gospodarstwo 
Leśne Lasy Państwowe 
reprezentującym Skarb Państwa 
Nadleśnictwem Oborniki Śląskie 
w wysokości 150 000,00 zł.
Wydatki ogółem na zadanie: ok. 
600 000,00 zł
Dofinansowanie łącznie: 477 
096,00 zł
  „Przebudowa drogi gminnej 

ul. Jodłowa w miejscowości 
Ozorowice, Gmina Wisznia 
Mała -droga dojazdowa do 
gruntów rolnych”

W ramach projektu zostanie 
położona nowa nawierzchnia 
bitumiczna znacząco poprawiając 
warunki dojazdu dla maszyn 
rolniczych do gruntów 
rolnych oraz dla okolicznych 
mieszkańców.
Wydatki ogółem na zadanie: ok. 
180 000,00 zł
Dofinansowanie: 52 500,00 zł

  „E-aktywni w gminie Wisznia 
Mała”

Gmina Wisznia Mała pozyskała 
dotacje z UE na SZKOLENIA DLA 
DOROSŁYCH. Od listopada 2019 r. 
do kwietnia 2020 r. planowanych 
jest 9 szkoleń cyfrowych dla 108 
mieszkańców z terenu gminy 
Wisznia Mała w wieku 25+ 
w ramach projektu pn. „E-aktywni 
w gminie Wisznia Mała”. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego. 
Wydatki ogółem na zadanie: 60 
480,00 zł 
Dofinansowanie ze środków 
unijnych: 60 480,00 zł 
(opis na str. 6).

W okresie lipiec - wrzesień 
2019 r. gmina Wisznia Mała  
rozpoczęła realizację 
kolejnych projektów 
dofinansowanych  
ze źródeł zewnętrznych:
  „Nowoczesna edukacja 

w gminach Wisznia Mała 
i Oborniki Śląskie”

Gmina Wisznia Mała, już po raz 
czwarty w okresie 3 lat uzyskała 
dofinansowanie na realizację 
przedsięwzięcia w zakresie 
edukacji szkolnej – „Nowoczesna 
edukacja w gminach Wisznia 
Mała i Oborniki Śląskie” (projekt 
partnerski, gdzie gmina Wisznia 
Mała jest liderem). 
Projektem objęto dzieci 
w wieku od klasy I do VIII oraz 

ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH NA REALIZACJĘ 
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

czytaj dalej na str. 9
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pedagogów ze wszystkich szkół 
na terenie gminy Wisznia Mała, 
jak również z 5-ciu szkół z terenu 
gminy Oborniki Śląskie (SP 2 
i SP 3 w Obornikach Śląskich 
oraz SP Osolin, SP Pęgów i  SP 
Uraz). Łącznie będzie to prawie 
1200 uczniów, kilkudziesięciu 
nauczycieli uczestniczących 
w szkoleniach oraz prawie 16 tys. 
godzin zajęć!
Celem projektu jest wzrost 
jakości edukacji w obu gminach 
na przestrzeni 2 lat, poprzez 
przeprowadzenie:
• zajęć rozwijających 
i wyrównawczych z matematyki, 
nauk przyrodniczych, języka 
angielskiego i robotyki. 
• zajęć doświadczalnych, 
w tym pozaszkolnych 
z wykorzystaniem laboratoriów 
i placówek badawczych, 
celem ukierunkowania 
dzieci na karierę edukacyjną 
i zawodową w naukach ścisłych 
i przyrodniczych;
• zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, 
logopedycznych i opieki 
psychologicznej;
• zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego i kreowania ścieżki 
edukacyjnej;
• kilku rodzajów szkoleń i studiów 
podyplomowych dla nauczycieli 
dostępnych dla kadry z każdej 
szkoły objętej projektem.
W ramach projektu zostanie 
też zakupione wyposażenie 
pracowni przedmiotowych, 
w tym kilkadziesiąt komputerów 
przenośnych dla szkół gminy 
Wisznia Mała oraz roboty 
edukacyjne.
Warto podkreślić, że tak 
różnorodne projekty obejmujące 
tak dużą grupę docelową są 
nie są często i działania gminy 
Wisznia Mała na tym polu 
wyraźnie wyróżniają się na tle 
innych jednostek samorządu 
terytorialnego.
Wartość całkowita: 2 070 564,00 
zł
Wartość dofinansowania: 1 967 
034,00 zł.

  „Przebudowa drogi 
gminnej nr 104933D relacji 
KRYNICZNO-PSARY, gm. 
Wisznia Mała, odcinek KM 
0+530,00 do KM 1+281,55”.
Zadanie dotyczy przebudowy 
drogi gminnej nr 104933D 
relacji Kryniczno-Psary. Droga 
biegnie od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1368D relacji 
Kryniczno – Malin – Ligota 
Piękna do skrzyżowania z drogą 
powiatową 1370D  
w Psarach. 
W ramach programu 
planowanymi pracami zostanie 
objęty odcinek od skrzyżowania 
z ulicą Usługową (granica 
działki nr 173 i 176/2 w Obrębie 
Kryniczno), a koniec opracowania 
zlokalizowano na wysokości 
skrzyżowania z drogą gruntową 
(działka 315) łączącej się z drogą 
104933D na działce nr 176/2 
(obie w obrębie Kryniczno).
W 2018 roku wykonano 
przebudowę odcinka drogi 
nr 104933D od skrzyżowania 
z w/w drogą powiatową do 
skrzyżowania z ulicą Usługową 
i granicą działek nr 173 i 176/2 
– czyli do początku odcinka 
zaplanowanego do przebudowy 
w ramach niniejszego projektu 
- w ramach zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
104933D relacji Kryniczno-Psary 
w gminie Wisznia Mała- droga 
dojazdowa do gruntów rolnych” 
zgodnie z umową zawartą 
pomiędzy Województwem 
Dolnośląskim a Gminą Wisznia 
Mała.
Wydatki ogółem na zadanie:  
ok. 919 000,00 zł
Dofinansowanie: 621 232,77 zł

   „Przebudowa ulicy Prostej 
w Ligocie Pięknej – droga 
dojazdowa do gruntów 
rolnych”

W ramach projektu zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia 
bitumiczna znacząco poprawiając 
warunki dojazdu dla maszyn 
rolniczych do gruntów 
rolnych oraz dla okolicznych 
mieszkańców.
Wydatki ogółem na zadanie: 
416.970,00 zł
Dofinansowanie: 73.500,00 zł

Trwa także realizacja 
nowych inwestycji, na które 
dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych pozyskano we 
wcześniejszym okresie. Są to 
m.in.:
  „Rozwój elektronicznych 

usług publicznych 
w Gminach: Dobroszyce, 
Wisznia Mała, Oborniki 
Śląskie”.

Jest to projekt partnerski, 
w ramach którego jedno z zadań 
obejmuje działania w gminie 
Wisznia Mała polegające na 
wdrożeniu elektronicznych 

usług w gminie wraz z zakupem 
sprzętu teleinformatycznego 
i szkoleniami
Czas realizacji zadania to lipiec 
2018 - grudzień 2019.
W ramach zadania Partner 
Projektu Gmina Wisznia Mała 
wdroży elektroniczną usługę 
- Gminny Portal Podatkowy. 
W bieżącym okresie zakupiono 
już wyposażenie elektroniczne 
do Urzędu Gminy niezbędne 
do wdrożenia funkcjonowania 
w/w e-usług. Dodatkowo 
w ramach zadania zakupiono 
odpowiedni sprzęt komputerowy. 
Zostanie wdrożona e-usługa 
oraz zostanie zakupiony agregat 
prądotwórczy umożliwiający 
zabezpieczenie funkcjonowania 
urzędu przed stosunkowo 
częstymi awariami w dostawach 
energii elektrycznej. Zapewni 
to sprawną i ciągłą działalność 
urzędu z korzyścią dla 
mieszkańców gminy Wisznia 
Mała.
Dzięki temu powstaną znaczące 
ułatwienia dla mieszkańców 
gminy w zakresie wykonywania 
rozliczeń i realizacji spraw 
administracyjnych w urzędzie 
gminy. Nie będzie już potrzeby 
wizyt w urzędzie celem 
załatwienia spraw regulowanych 
w ramach nowej e-usługi, gdyż 
będą one dostępne drogą 
elektroniczną. 
Wydatki ogółem na zadanie: 301 
842,00 zł
Dofinansowanie: 256 565,70 zł

  „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, 
Długołęka, Oborniki Śląskie 
i Wisznia Mała”.

W czerwcu 2019 r. zakończono 
podstawowy zakres zadań 
realizowanych w ramach 
projektu „Innowacyjna Edukacja 
w gminach Czernica, Długołęka, 
Oborniki Śląskie i Wisznia 
Mała” tj. zajęcia przyrodnicze 
i zakup wyposażenia pracowni 
przedmiotowych. Jednakże dzięki 
właściwemu gospodarowaniu 
środkami w projekcie wystąpiły 
oszczędności, które planuje się 
wykorzystać do zorganizowania 
kolejnych zajęć pozaszkolnych 
dla wszystkich gmin objętych 
projektem. 
W poprzednim kwartale dzieci 
miały możliwość wzięcia udziału 
w niezwykle interesujących 
zajęciach pozaszkolnych 
w laboratoriach i placówkach 
badawczych, by zobaczyć jak 
w praktyce wygląda naukowa 

praca eksperymentalna. Łącznie 
było to kilkadziesiąt godzin 
dydaktycznych dla dzieci z trzech 
szkół: Kryniczno, Psary i Szewce 
(z samej tylko gminy Wisznia 
Mała). Razem dla wszystkich 
gmin było to ponad 300 godzin 
zajęć obejmujących ponad 200 
uczniów.
Dzięki oszczędnościom powstała 
możliwość zorganizowania 
dalszych zajęć tego typu 
w bieżącym roku szkolnym 
2019/2020.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 749.375,00 zł
Dofinansowanie: 711.906,00 zł

W III kwartale 2019r. kończy 
się realizacja projektów:
   „Nadanie nowych funkcji 

terenom zdegradowanym 
w gminie Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała we 
wrześniu 2019 r. kończy 
realizację projektu rewitalizacji 
terenów zdegradowanych. 
Zagospodarowanie centrum 
wsi Kryniczno i Wisznia Mała 
zakończono w poprzednich 
okresach, a w tym kwartale kończą 
się prace nad zagospodarowaniem 
terenu wokół przyszłej świetlicy 
we wsi Strzeszów. W ramach 
projektu powstały m.in. chodniki, 
wiaty przystankowe, ławki, miejsca 

parkingowe, oświetlenie uliczne, 
nowe nasadzenia zieleni i inne 
obiekty uatrakcyjniające centra 
wsi, ułatwiające poruszanie się 
mieszkańców w najbardziej 
uczęszczanych przestrzeniach 
i wzmacniające bezpieczeństwo 
mieszkańców. W Wiszni Małej 
przebudowano teren przy 
budynku Urzędu Gminy, 
w tym m.in. urządzenie placu 
przystankowego, ustanowienie 
małej architektury (kosze, 
ławki, itp.), przebudowę ciągów 
pieszych, remontu studni, 
przebudowę fontanny, nasadzenia 
zieleni, placyki rowerowe. 
W Krynicznie wykonano nowe 
ciągi komunikacyjnej, chodniki, 
miejsca parkingowe, wiaty na 
miejsca postojowe dla rowerów, 
kanalizację deszczową, tereny 
zielone z małą architekturą, 
oświetlenie i monitoring.
Z kolei w Strzeszowie 
powstała m.in. ścieżka 
zdrowia z urządzeniami do 
ćwiczeń plenerowych, alejki 
z oświetleniem, plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią 
amortyzującą, miejsce na 
ognisko, bezpłatne miejsca 
postojowe.
Całkowity koszt realizacji 
projektu: 1.804.385,50 zł. 
Dofinansowanie: 1.290.919,08 zł

Dokończenie ze str. 8

Referat Remontowo  
– Inwestycyjny 
Joanna Kubacka  
71 308 48 20 
j.kubacka@wiszniamala.pl

Referat Ochrony 
Środowiska 
Marcin Buczak  
71 308 48 30 
m.buczak@wiszniamala.pl

REFERATY:Urząd Gminy Wisznia Mała
55-114 Wisznia Mała, 
Wrocławska 9, 
tel. 71 308 48 00, fax 71 312 70 68, 
e-mail: ug_wisznia@wiszniamala.pl
Sekretariat: 71 308 48 02

Referat Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego
Agnieszka Jaworska  
71 308 48 50 
a.jaworska@wiszniamala.pl

Referat Finansowy  
(podatki)
Elżbieta Baryś  
71 308 48 62 
e.barys@wiszniamala.pl

Referat Ogólny  
i Spraw Obywatelskich
Magdalena Szatkowska  
71 308 48 42 
m.szatkowska@wiszniamala.pl
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Darmowy jadłospis Ubezpieczenie 
zdrowotne

Nasze zdrowie to jeden 
z ważniejszych elemen-

tów życia. Coraz więcej osób 
stara się prowadzić zdrowy 
tryb życia i  być fit. Więk-
szość chcąc pozbyć się zbęd-
nych kilogramów rozważa 
przejście na dietę. Informa-
cji na ich temat nie brakuje 
w  różnorodnych publika-
cjach czy w  Internecie, ale 
racjonalność stosowania diet 
z  niepewnych 
źródeł budzi 
u z as a d n i one 
obawy. By po-
móc poszuku-
jącym Narodowy 
Fundusz Zdrowia 
stworzył serwis z go-
towymi dietami. 

Na portalu Naro-
dowego Fundu-
szu Zdrowia 
(http://die-
ty.nfz.gov.
pl) zakła-

dając bezpłatne konto, moż-
na skorzystać z  trzech dar-
mowych jadłospisów na 14 
dni przygotowanych zgodnie 
z popularną dietą DASH.  

By wybrać dietę najlepszą 
dla siebie pod względem ilo-
ści kalorii należy podać pod-
stawowe informacje takie 
jak: płeć, wagę, wzrost, wiek 
i  aktywność fizyczną. Na 

podstawie po-
danych da-
nych zosta-

nie wyliczona 
minimalna ilość 

k a l o r y c z n o ś ć 
dzienna oraz 
wskaźnik BMI. 

Następnie należy wybrać jed-
ną z  trzech diet o  różnej ka-
loryczności: 1200 kcal, 1500 
kcal lub 1800 kcal. Co ważne 
portal daje możliwość przy-
gotowania jadłospisów także 
dla wegetarian.

Każdy jadłospis dodatko-
wo zawiera przepis na przy-
gotowanie danego dania 
oraz szczegóły dotyczące za-
wartości kalorii w  każdym 
posiłku. Konkretne danie, 
jeśli nie przypadnie nam do 
gustu, możemy wymienić na 
inne z  listy. Dużym atutem 
jest możliwość sporządzenia 
dodatkowo listy zakupów na 
podstawie wybranych dań, 
którą pobrać w  formie pli-
ków PDF i wydrukować.

Dieta online przygotowana 
przez NFZ daje możliwość 
zadbania o  swoje zdrowie 
poprzez smaczne i  zbilanso-
wane posiłki przygotowane 
przez profesjonalistów. 

Szanowni Państwo!
Przypominamy  

o ubezpieczeniu.
Wszystkie osoby, które ukoń-
czyły 18 lat obligatoryjnie 
wykreślane są z Centralnego 
Rejestru Ubezpieczonych. 
Uczący się osiemnastolat-
kowie powinni być ponow-
nie zgłoszeni przez rodzi-
ców w  zakładach pracy do 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
Uczące się dzieci rolników 
należy zgłosić do KRUS.

Wszystkie osoby niepracu-
jące, które ubezpieczone są 
przez pracującego członka 
rodziny, a  podejmują pracę 
na umowę - zlecenie, pracę 
sezonową itp. automatycznie 
przechodzą na swoje ubez-
pieczenie. Po zakończeniu 
zatrudnienia nie podlegają 
ubezpieczeniu zdrowotne-
mu. Powinny ponownie jak 
najszybciej być zgłoszone do 

ubezpieczenia przez pracują-
cego członka rodziny.

Przypominamy rodzicom 
o zgłaszaniu nieletnich dzieci 
do ubezpieczenia zdrowotne-
go w swoich zakładach pracy.

Brak ubezpieczenia skut-
kuje wysokimi kosztami 
w  przypadku choroby, wy-
padku, czy hospitalizacji.

Istnieje możliwość ubez-
pieczenia dobrowolnego 
w  NFZ. Można ubezpieczyć 
siebie, członków rodziny, 
a także wolontariusza. W tym 
celu należy wypełnić wnio-
sek dostępny na stronach 
internetowych NFZ  http://
www.nfz.gov.pl/dla-pacjen-
ta/zalatw-sprawe-krok-po-
-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-
-dobrowolnie/

Bożena Kołpak
Kierownik SP ZOZ  

w Wiszni Małej

Podczas XI Debaty Eks-
pertów Flu Forum 
2019 gmina Wisznia 

Mała (jako jedna z  ośmiu 
gmin w  kraju!) została wy-
różniona tytułem „Super Li-
dera w  zakresie profilaktyki 
grypy” w  Ogólnopolskim 
Programie Zwalczania Gry-
py. 10 września w  Sali Ko-
lumnowej Sejmu Rzeczypo-
spolitej odbyła się uroczysta 
Gala, podczas której zostały 
wręczone wyróżnienia oraz 
statuetki. Nagrodę w imieniu 
wójta Jakuba Bronowickiego 
odebrała Kierownik SPZOZ 
w  Wiszni Małej Bożena Ko-
łpak.

Wyróżnienie zostało przy-
znane za konsekwentne (od 
7 lat) prowadzenie bezpłat-
nych szczepień przeciwko 
grypie oraz działania pro-
filaktyczne w  tym zakresie. 
Szczególne podziękowania 
należą się Pani Bożenie Koł-
pak oraz całemu personelowi 
Ośrodka Zdrowia, który re-
alizuje program. 

Uroczystość została po-
przedzona XI Debatą Eks-

pertów Flu 
Forum 2019, 
która była ide-
alną okazją do 
wymiany wiedzy 
i  doświadczeń 
e k s p e r t ó w 
m e d y c z -
nych, przed-
s t a w i c i e l i 
instytucji państwowych, to-
warzystw medycznych oraz 
wszystkich interesariuszy 
zaangażowanych w  dzia-
łania na rzecz upowszech-
niania profilaktyki grypy 

w Polsce. Tegoroczna debata 
skupiła się  na następujących 
zagadnieniach: „szczepić 
czy ryzykować – kto odno-
si największe korzyści ze 
szczepienia?” i „Jak skutecz-
nie zwiększać dostępność 
szczepień zalecanych?”.

Bezpłatny program szcze-
pień przeciwko grypie jest 
prowadzony w gminie Wisz-
nia Mała od 2013 roku. Ilość 

zaszczepionych osób 
wzrasta z  każ-

dym rokiem. 
Początkowo 

s z c z e p i e n i a 
były skierowa-

ne do osób, które 
ukończyły 65 rok 

życia, ale w związku 
z  tym, że szczepienia 
cieszą się dużym za-

interesowaniem, od 
2016 roku szczepie-
niami zostały objęte 

osoby, które ukończyły 60 
rok życia. Dzięki szczepie-
nom skutecznie zapobiega 
się zachorowaniom na gry-
pę i występowanie powikłań 
pogrypowych. 

Wisznia Mała Super Liderem!

Zapraszamy mieszkańców gminy Wisznia Mała,  
którzy ukończyli 60 rok życia, na bezpłatne szczepienia 

przeciwko grypie.
Rejestracja osobista i telefoniczna pod nr telefonu 71 312 70 16

SP ZOZ, ul Wrocławska 4a, Wisznia Mała
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Wiszeńskie  
Pikniki

Od połowy czerwca do połowy września 
mieszkańcy poszczególnych miejscowości 
naszej gminy mieli okazję spotkać się na 

Wiszeńskich Piknikach. Wśród nich odbywały 
się lokalne festyny rodzinne przy świetlicach 

i na boiskach, jak również wydarzenia 
cykliczne, które odwiedzamy od lat, takie jak 

Dzień Dziecka w Szymanowie czy Annada 
w Szewcach. Pikniki to idealna możliwość 
spędzenia czasu z rodziną oraz integracji 

z sąsiadami i mieszkańcami  
swoich miejscowości.

II edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego! 
Rozpoczynamy głosowanie! 

W dniach od 01 do 16 paź-
dziernika można oddać 

głos na wybrany projekt. Jedna 
osoba może oddać jeden głos! 
Nie czekaj! Oddaj swój głos!

Zgłoszone projekty: 
 � Zakup wyposażenia 

dla harcerzy z Drużyny 
Harcerskiej ZHP w 
Wiszni Małej

 � Festiwal kolorów podczas 
Gminnego Dnia Dziecka

 � Dwa Namioty Harcerskie 
typu Wojskowa Wysoka 
Dziesiątka dla Harcerzy z 
ZHRu z Kryniczna

 � Nagranie 
udźwiękowionego 

słuchowiska z udziałem 
mieszkańców gminy 
Wisznia Mała

 � Zakup sprzętu i 
materiałów potrzebnych 
do nauki I pomocy 
dla harcerzy z Gminy 
Wisznia Mała, warsztaty z 
I pomocy

 � Street Workout w 
Krynicznie

 � Pomaluj swój świat - 
pomaluj mur szkolny

Formularz karty do głoso-
wania można pobrać ze stro-
ny internetowej BIP Gminy 
Wisznia Mała w zakładce 
KONSULTACJE, w szkole 

podstawowej mającej siedzi-
bę na terenie gminy Wisznia 
Mała oraz na stronie facebo-
okowej Młodzieżowej Rady 
Gminy Wisznia Mała (MRG) 

Wypełnioną kartę do gło-
sowania należy dostarczyć do 
Urzędu Gminy Wisznia Mała 
na jeden ze sposobów: 

a) Wrzucenie do urny w 
Urzędzie Gminy Wisznia 
Mała (ul. Wrocławska 9 – 
Punkt Obsługi Klienta) w 
godzinach pracy Urzędu 
tj.: poniedziałek, wtorek, 
czwartek: 08:00 – 16:00, 
środa: 08:00 – 17:00; piątek: 
08:00 – 15:00 

b) Wrzucenie do urny w 
jednej ze szkół podstawowych 
mających siedzibę na terenie 
gminy Wisznia Mała, 

c) zeskanowanie karty i prze-
słanie pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: budzetmlodzie-
zowy@wiszniamala.pl 

d) wysłanie pocztą trady-
cyjną na adres na adres Urzę-
du Gminy Wisznia Mała 
(55-114 Wisznia Mała ul. 
Wrocławska 9) z dopiskiem 
„Młodzieżowy Budżet Oby-
watelski - GŁOSOWANIE” 
– wówczas za datę zgłosze-
nia uważa się datę wpływu 
do Urzędu Gminy Wisznia 
Mała. 

MŁODZIEŻOWY 
BUDŻET 
OBYWATELSKI

GŁOSOWANIE
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Dożynki to podsumo-
wanie żniw i  rów-
nocześnie jedno 

z  najważniejszych wydarzeń 
w  gminie Wisznia Mała. 
W  tym roku gospodarzem 
Dożynek Gminnych, które 
odbyły się 31 sierpnia, był 
Szymanów. Moc atrakcji dla 
wszystkich, słoneczna aura 
i iście rodzinna atmosfera to-
warzyszyły temu wydarzeniu. 

Uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą Dziękczyn-
ną w świetlicy w Szymanowie 
koncelebrowaną przez o. pro-
boszcza Mieczysława Lenar-
da. Tuż po mszy, ulicami Szy-
manowa, przeszedł barwny 
korowód, na czele którego 

szła Gminna Orkiestra Dęta 
poprzedzona wozem strażac-
kim. Następnie wójt Jakub 
Bronowicki dokonał uroczy-
stego otwarcia dożynek, a sta-
rosta dożynek Rafał Gem-
borys oraz starościna Edyta 
Piwko przekazali na ręce wój-
ta oraz Przewodniczącej Rady 
Gminy Małgorzaty Ottenbreit 
bochen chleba  i symboliczne 
dary z  najnowszych plonów.  
Imprezę dożynkową prowa-
dził Jarosław Rudnicki.

Po oficjalnej części doży-
nek rozpoczął się program 
artystyczny. Jako pierwsza 
wystąpiła Gminna Orkiestra 
Dęta z Wiszni Małej pod ba-
tutą Pawła Maliczowskiego. 
Tuż po nich wystąpili lokalni 
wykonawcy: Zespół Ludowy 
Szymanowianie wraz z  no-
wym pokoleniem muzyków 
ludowych - Szymanowski-
mi Skowroneczkami, Zespół 
Ludowy Malinianie i  Zespół 
Ludowy Strzeszowianki. Tuż 
po występach zespołów ludo-
wych do wspólnej zabawy za-
chęcał wokalista Koko z  Ze-
społu „Koguty”. Kulminacją 
dożynek był występ zespołu 
„Bayer Full”, który zgroma-
dził liczną widownię pod sce-
ną.

Dożynki, to również okazja 
do zaprezentowania lokal-
nych produktów oraz ręko-
dzieła,  jak również poznania 
oferty różnorodnych firm. 
Swoje stoiska mieli: Piekarnia 
„Jul-Ka”, lokalni producenci 
miodów, KRUS, ALBA, Bank 
Spółdzielczy, firma GEFCO, 
Energia Plus Gaz, Młodzie-
żowa Rada Gminy oraz Klub 

Dożynki 
Wiszni
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Gminne
Małej

„Senior+” z  Ligoty Pięknej 
z  własnoręcznie wykonanym 
rękodziełem. Podczas doży-
nek obecna była także repre-
zentacja Ośrodka Zdrowia 
z  Wiszni Małej, a  zespół Ra-
townictwa Medycznego uczył 
na fantomie udzielania pierw-
szej pomocy. Osobne stoisko 
miała Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, na którym tradycyj-
nie można było nabyć książkę 
za niewielką kwotę. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko gminy Wisznia 
Mała, na którym do wygrania 
były budki dla ptaków, krze-
wy ozdobne oraz różnorodne 
gadżety gminne. Podczas do-
żynek prowadzona była także 
akcja charytatywna na rzecz 
Filipka chorego na nieketono-
wą hiperglicynemię. 

Tradycją święta plonów jest 
Dożynkowy Turniej Sołectw 
z  licznymi konkurencjami 
sportowo - rekreacyjnymi. 
W  tym roku I  miejsce zaję-
ło sołectwo Szymanów, które 
otrzymało czek na 1100 zł. II 
miejsce zajęło sołectwo z Mie-
nic (500 zł) i III miejsce sołec-
two z Ozorowic (300 zł).

Dla dzieci przygotowane 
było specjalne miasteczko, 
które obfitowało w  szereg 
atrakcji i  konkursów, w  tym 
mega dmuchańce „Podwodny 
świat”.  Każdy mały uczest-
nik znalazł coś ciekawego 
dla siebie. Dla sympatyków 
militariów Jednostka Strze-
lecka 3003 im. Orląt Lwow-
skich przygotowała wojskowe 
atrakcje. Nowością na do-
żynkach był pokaz laserowy, 
który wzbudził wiele emocji 

wśród uczestników. Impreza 
zakończyła się zabawą tanecz-
ną, która trwała do późnych 
godzin nocnych.

Dziękujemy sołectwu Szy-
manów wraz z  sołtysem 
Marcinem Ziętkiem i  Radą 
Sołecką na czele, Zespołowi 
Ludowemu Szymanowianie 
oraz pracownikom OKSiR-
-u  z  Wiszni Małej za zaan-
gażowanie i  przygotowanie 
wydarzenia jakim są Dożynki 
Gminne. 
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1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE 
STEFANIDIS Z SZYMANOWA

2. HOTEL „WENA” GRAŻYNA I PAWEŁ HADAŁA 
Z ROGOŻA

3. „PERTEL” PIOTR I ANNA KRYKWIŃSCY
4. PSB - MRÓWKA PSARY
5. WYRÓB WĘDLIN JAN I GRAŻYNA SZYMAŃSCY 

Z ROGOŻ
6. RIK MEBLE KUCHENNE Z LIGOTY PIĘKNEJ
7. WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE „TROP” 

Z WROCŁAWIA
8. STOWARZYSZENIE POD DĘBAMI
9. MIESZKAŃCY NOWEGO SZYMANOWA
10. „BM SERWIS” BARTOSZ RABIAK
11. RADNA EDYTA WOJTAS Z MALINA
12. MAGDALENA I ANDRZEJ PROSTAK Z MALINA
13. SPONSOR ANONIMOWY Z MALINA
14. PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 

KOMUNALNEJ  
SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

15. RADNA SYLWIA MIZINIAK Z WISZNI MAŁEJ
16. SOŁTYS, RADNY I RADA SOŁECKA Z KRYNICZNA
17. GOSPODARSTWO ROLNE ANDRZEJ KUCHARSKI 

ZE STRZESZOWA
18. NOCLEGI U MAŁGOSI, MAŁGORZATA I PATRYK 

ŻUK Z ROGOŻA
19. STOWARZYSZENIE „ZESPÓŁ LUDOWY 

SZYMANOWIANIE”
20. WPO ALBA POLSKA SP. Z O.O.
21. VOLT-TIM DARIUSZ RUDNICKI Z TRZEBNICY
22. DS-TECH DANIEL STARULA, SERWIS KOTŁÓW 

GAZOWYCH I STACJI UZDATNIANIA WODY
23. JASEK PREMIUM HOTEL WROCŁAW MARIOLA 

I ANDRZEJ JASEK
24. KARCZMA MIŁOCIN Z PIERWOSZOWA
25. YATO WROCŁAW
26. AEROKLUB WROCŁAW
27. ARKADIUSZ KUBASIK Z ROGOŻA
28. BANK SPÓŁDZIELCZY Z TRZEBNICY

29. STOLARSTWO „BOĆKO” JOLANTA I STEFAN 
BOĆKO Z PSAR

30. „AGRO-MIG” MIECZYSŁAW IGNATOWSKI 
Z LIGOTY PIĘKNEJ

31. ROMAN RABIAK RZSW Z TRZEBNICY
32. SABINA WIERZBICKA COLWAY Z SZYMANOWA
33. RYSZARD GLEGOŁA Z WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
34. KLUB „SENIOR +” Z LIGOTY PIĘKNEJ
35. FIRMA KULIK S.J. Z TRZEBNICY
36. „EUROCHEMIA” KRZYSZTOF GÓRNY 

Z KRYNICZNA
37. RESTAURACJA „OAZA” Z WISZNI MAŁEJ
38. SKLEP WIELOBRANŻOWY „WISIENKA” Z WISZNI 

MAŁEJ AGNIESZKA NOWICKA-KIKUT
39. EDEN SKLEP SPOŻYWCZY MATEUSZ GRZESIAK, 

SYLWIA GRZESIAK ZE STRZESZOWA
40. MASARNIA „MALIN” WANDA I CZESŁAW 

CHMIELEWSCY
41. MASARNIA „MALIN” DARIUSZ CHMIELEWSKI
42. A@B SALON KOSMETYCZNO-FRYZJERSKI EWA 

MIELNICZEK Z SZYMANOWA
43. OGRODNICTWO ANDRZEJ I ANITA WOJTAŚ 

Z SZYMANOWA
44. OGRODNICTWO PIOTR WOJTAŚ Z SZYMANOWA
45. BEATA I PIOTR MYSZOGLĄD Z MALINA
46. LUCYNA I ANDRZEJ KORDIAK Z MALINA
47. PAWEŁ RUTKOWISKI, JAN KOT KAMIENIARSTWO 

Z MALINA
48. FRANCISZEK OWSIAŃSKI Z MALINA
49. HURTOWNIA „VALDI” Z TRZEBNICY
50. FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „ALEX” 

ALEKSANDRA GRODZIŃSKA Z TRZEBNICY
51. RESTAURACJA MIJO Z SZYMANOWA
52. ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY BEATA 

GOLIŃSKA Z SZYMANOWA
53. „ANDAR” DARIUSZ HADAŁA Z WROCŁAWIA
54. ATS PHU STANISŁAW SZCZUCIŃSKI Z PSAR
55. FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „BUDOTEL” 

MICHAŁ ZIĘTEK Z LIGOTY PIĘKNEJ

56. ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY „BUD-WES” 
JÓZEF WESOŁOWSKI Z MILICZA

57. SALON FRYZJERSKI „MIDLETON” Z SZYMANOWA
58. AUTO SERWIS - WULKANIZACJA Z SZYMANOWA
59. GABINET WETERYNARYJNY „NOVA” JOANNA 

SADZIKOWSKA Z SZYMANOWA
60. „BAWIN” BEATA WIŃSKA Z WISZNI MAŁEJ
61. AGNIESZKA KARLIKOWSKA Z PRUSIC
62. HALINA I HENRYK MATUSIAK Z WISZNI MAŁEJ
63. „MINGA-SZYCIE” MARTA APTAZY Z WISZNI 

MAŁEJ
64. ANITA ŁAZARSKA Z KRYNICZNA
65. IZABELA MIELNIK ZE STRZESZOWA
66. „SELKOP” JERZY KUKULSKI Z SZEWC
67. KRYSTYNA I LESZEK KORGÓL Z ROGOŻA
68. JADWIGA I ADAM ŚMIERTKA Z SZYMANOWA
69. MAŁGORZATA I EDWARD PTAK Z MACHNIC
70. „TARWA” BHP I PPOŻ ROBERT TARNOWSKI
71. PIEKARNIA „JUL-KA” DANUTA WOJCIECHOWSKA 

Z KRYNICZNA
72. ZOFIA I WŁADYSŁAW SYNOWIEC 

Z PIOTRKOWICZEK
73. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z LIGOTY PIĘKNEJ
74. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z MALINA
75. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z OZOROWIC
76. RADNY, SOŁTYS I RADA SOŁECKA 

Z PIOTRKOWICZEK
77. RADNA, SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z SZEWC
78. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z ROGOŻA
79. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z MIENIC
80. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z WYSOKIEGO 

KOŚCIOŁA
81. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z PSAR
82. RADNY Z PIERWOSZOWA, MACHNIC 

I WYSOKIEGO KOŚCIOŁA
83. SOŁTYS I RADA SOŁECKA Z SZYMANOWA
84. RADNY Z SZYMANOWA

Dziękujemy licznym sponsorom, dzięki którym mogły się odbyć tegoroczne Dożynki Gminne w Szymanowie!

Każdego roku najmłodsi 
mieszkańcy gminy ak-

tywnie spędzają czas korzy-
stając z  przygotowanej dla 
nich szerokiej oferty zajęć.

Przez sześć tygodni, od po-
czątku lipca trwały Wakacje 
z  OKSiR,  podczas których 
młodzi mieszkańcy gminy 
Wisznia Mała mogli korzy-
stać z bogatej oferty bezpłat-
nych zajęć. W  każdy dzień 
roboczy dzieci spędzały czte-
ry godziny pod opieką uta-
lentowanych animatorów.

Na zajęcia wakacyjne 
w  OKSiR codziennie przy-
chodziło kilkadziesiąt dzie-
ci, które miło spędzały czas, 
ale również uzyskiwały nową 
wiedzę i  umiejętności. Re-
gularnymi tematami spo-
tkań były: gry komputerowe 
sprzed lat, sport, taniec i pla-
styka. To jednak nie koniec, 
jednym z  największych „hi-

tów” Wakacji z  OKSiR były 
np. warsztaty medialne prze-
prowadzone przez dzien-
nikarzy Telewizji Wzgórz 
Trzebnickich. Arcycieka-
we zajęcia przeprowadzały 
również pracownicy Gmin-
nej Biblioteki Publicznej 
w  Wiszni Małej, które m.in. 
prezentowali dzieciom pod-
stawy robotyki i kodowania. 
Cyklicznie młodzi ludzie 
wyjeżdżali na (częściowo 
płatne) wycieczki, m.in. od-
wiedzili Bazylową Polanę 
w  Piotrkowiczkach i  byli 
w  Krośnicach, gdzie mogli 
przejechać się parową kolej-
ką wąskotorową i  zobaczyć 
słynną na całą Polskę Dolinę 
Baryczy. 

Podobnie do poprzednich 
lat, w  poszczególnych miej-
scowościach gminy odbywa-
ły się także zajęcia półkolo-
nijne. Hasłem przewodnim 

tegorocznych zajęć było: 
„Śladami Stanisława Mo-
niuszki”. Na półkoloniach 
uczestnicy m.in. tworzyli 
instrumenty muzyczne, ry-
sowali portrety i  karykatury 
Moniuszki oraz wykonywali 
prasowane obrazki z  kora-
lików. Było także dużo gier, 
zabaw planszowych i  spor-
towych, a  także wypraw od-
krywczych podczas podcho-
dów. 

Aktywne wakacje w gminie Wisznia Mała
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22 września w  Malinie po 
raz 10 zabrzmiały dźwię-
ki utworów ludowych. Na 

scenie podczas przeglądu pt. 
Śpiewające Wsie wystąpiły za-
równo nasze lokalne zespoły lu-
dowe, jak również z sąsiednich 
gmin. Przed liczną widownią 
zaprezentowało się ponad stu 
artystów ludowych. 

Śpiewające Wsie rozpoczął 
barwny korowód z  udziałem 
Orkiestry Dętej z Pasikurowic, 
która swoim występem rozpo-
częła przegląd. Następnie na 
scenie przed publicznością wy-
stąpiły kolejno: Zespół Ludo-
wy Malinianie, Zespół Ludowy 
Szymanowianie wraz z  Szy-
manowskimi Skowroneczka-
mi, Zespół Ludowy Ale Babki 
z  Czeszowa,  Zespół Ludowy 
Strzeszowianki, Zespół Ludo-
wy Lejwoda z Pasikurowic oraz 
jako ostatni Zespół Ludowy 
Trzy Dęby z Borówka. Tego dnia 
nie było wygranych ani prze-
granych. Każdy zespół odebrał 
z  rąk wójta Jakuba Bronowic-

kiego pamiątkowy 
flakon i  dyplom. Dodatkowo 
każdy z uczestników otrzymał, 
specjalnie przygotowany na tę 
okazję, okolicznościowy kubek. 

Po występach zespołów ludo-
wych widownię zagrzewał do 
zabawy znany i  lubiany zespół 
u-Electrogórale z  charyzma-
tycznym wokalistą Norbertem 
Szymkowiakiem. Na zakończe-
nie widownia bawiła się przy 
dźwiękach zespołu Sakriver-
sum.

Podczas wydarzenia trady-
cyjnie odbył się konkurs na 
najlepsze ciasto i  deser z  ma-
lin. Jury w  składzie: Teresa 
Czaniecka, Renata Cybulska 
– Kaczałko i  Sławomira Mi-
siura – Hermann pierwsze 
miejsce przyznało Magdalenie 
Kwiatkowskiej za ciasto oraz 
Franciszkowi Owsiańskie-

mu za deser.  Nagrody 
dla uczestników ufundowało 
Stowarzyszenie LGD Kraina 
Wzgórz Trzebnickich.

Dla dzieci były przygotowane 
animacje, ponadto pracownicy 
firmy ALBA prowadzili warsz-
taty ekologiczne. Niedzielne 
popołudnie upłynęło w  rado-
snej atmosferze. Podczas prze-
glądu było wesoło i  hucznie, 
a  muzyka ludowa rozbrzmie-
wała do wieczora. Artyści pre-
zentując ludowe pieśni zafun-
dowali publiczności wyjątkowe 
święto folkloru.

Dziękujemy za zaangażo-
wanie całemu sołectwu Malin 
oraz szczególnie pani sołtys 
Dorocie Kulecie oraz LGD 
Krainie Wzgórz Trzebnic-
kich za ufundowanie nagród 
w  konkursie na malinowe 
przysmaki. 

Śpiewające  
Wsie w Malinie
Śpiewające  
Wsie w Malinie
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X jubileuszowa edycja 
MTB Cross Country 
już za nami. Tym ra-

zem start i meta zawodów mia-
ła miejsce w Wysokim Kościele, 
a zawodnicy pokonywali wy-
magająca trasę wiodącą m.in. 
przez Wzgórza Trzebnickie. W 
wyścigu brali udział zarówno 
mężczyźni, kobiety jak i dzieci. 

Jako pierwsi wystartowali 
najmłodsi, którzy rywalizowa-
li na dystansach: 1,5 km/3,5 
km/7 km. W kategorii 2010 r. 
i młodsi I miejsce zdobyli Nina 
Bednarek i Rafał Prokopski, w 
kategorii 2009-2006 r. I miejsca 
przypadły Natalii Piróg i Ro-
bertowi Łopycie, natomiast w 
kategorii 2005-2003 r. Tatianie 
Wesołowskiej i Krystianowi 
Trelińskiemu. Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, dyplomy oraz 
nagrody, a każdy z uczestników 
otrzymał medal oraz pamiąt-
kowy zestaw gadżetów.

Po dzieciach i młodzieży 
na starcie stanęli zawodnicy 
głównego wyścigu. W rywali-
zacji dorosłych wzięło udział 
ok. 80 zawodników. Kobiety 
startowały na dystansie 13 km, 
a mężczyźni 26 km. W kate-
gorii mężczyzn metę pierwszy 
przekroczył Jakub Kowalczyk 
z Obornik Śląskich z czasem 
1:16:57. Wśród kobiet pierw-
sza na mecie zameldowała się 
Magdalena Wojtyła z Obor-
nik Śląskich, która osiągnęła 
czas 00:48:50. Przyznane były 
również puchary oraz nagrody 
dla zwycięzców w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. 
Ponadto wyróżnieni zostali 

zawodnicy z gminy Wisznia 
Mała. Najlepszym okazał się 
Paweł Klimkiewicz z Ozoro-
wic (01:28:33), następnie Piotr 
Henryk Tokarski z Ligoty Pięk-
nej (01:35:31) i Mariusz Szukal-

ski z Szewc (01:35:32). 
 X edycja MTB Cross Coun-

try dostarczyła zawodnikom 
dużo adrenaliny, jak również 
pozytywnych emocji i pięk-
nych widoków. Za organizację 

imprezy szczególne podzięko-
wania należą się panom Roma-
nowi Turosze oraz Tomaszowi 
Janikowi, którzy wiele dni spę-
dzili na przygotowaniu idealnej 
trasy, która została doceniona 
i wysoko oceniona przez za-
wodników. Nie można pomi-
nąć również zaangażowania 
Stowarzyszenia Team Extreme 
Off Road Club z Wysokiego 
Kościoła, Rady Sołeckiej Wy-
sokiego Kościoła wraz z panią 
sołtys Bożeną Bienias, miesz-
kańców miejscowości oraz wo-
lontariuszy z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Szewcach. 
Wszystkim dziękujemy. 

X MTB Cross 
Country  
w Wysokim 
Kościele

X MTB Cross 
Country  
w Wysokim 
Kościele
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W  sobotę 7 września, 
w  Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji mieszkańcy 
gminy Wisznia Mała wspólnie 
wzięli udział w  ogólnopolskiej 
akcji Narodowe Czytanie, którą 
patronatem objęła Para Prezy-
dencka. W tym roku akcja od-
bywała się pod tytułem „Klasy-
ka polskiej noweli”, a wybrane 
teksty „których wspólnym mia-
nownikiem jest polskość” to: 
„Dobra pani” Elizy Orzeszko-
wej, „Dym” Marii Konopnic-
kiej, „Katarynka” Bolesława 
Prusa, „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków” ze zbioru „Sanato-
rium pod Klepsydrą” Bruno 
Schulza, „Orka” 
Władysława Rey-
monta, „Roz-
dzióbią nas kruki, 
wrony…” Stefa-
na Żeromskiego, 
„Sachem” Hen-
ryka Sienkiewi-
cza oraz „Sawa” 
ze zbioru gawęd szlacheckich 
„Pamiątki Pana Seweryna So-
plicy, cześnika parnawskie-
go” Henryka Rzewuskiego.  

Narodowe Czytanie rozpoczął 
koncert Darii Borek (wiolon-
czela) i Patrycji Błach (skrzyp-
ce). Po występie wójt Jakub 

Bronowicki wraz z  żoną roz-
poczęli czytanie od fragmentu 
tekstu „Mój ojciec wstępuje do 
strażaków” Bruno Schulza. 

W  akcji czytania wzięło 
udział aż 35 mieszkańców 
naszej gminy. Z najliczniejszą 
reprezentacją wystąpiła Szko-
ła Podstawowa w  Szewcach. 
Na pamiątkę udziału w  ak-
cji każdy uczestnik otrzymał 

pamiątkowy dyplom oraz 
kubek przygotowany przez 
artystę Ryszarda Glegołę, 
który również był autorem 
dekoracji wprowadzający 
czytelników w  klimat czyta-
nych nowel.

Piątego września w  Gale-
rii na Zakręcie odbyło się 

pierwsze po wakacjach Wi-
szeńskie Spotkanie ze Sztuką. 
Program był bogaty. Obejrze-
liśmy aż dwie wystawy, a  dla 
zebranych gości zaśpiewał 
Michał Kowalonek, wokalista 
znany ze współpracy z grupa-
mi Snowman oraz Myslovitz.

Tym razem zgromadzeni 
wielbiciele sztuki mieli oka-
zje poznać malarstwo Donaty 

Wińskiej, której wystawa nosi 
tytuł „Fragmentacja”. Drugą 
wystawę, pod tytułem „Isto-
ty”, tworzyły prace doskonale 
znanej w Wiszni Małej Zuzan-
ny Mielnik, byłej uczennicy 
Zespoły Szkolno-Przedszkol-
nego w  Szewcach. Gwiazdą 
wieczoru był Michał Kowa-
lonek. Muzyk zafascynował 
wiszeńską publiczność swoim 
głosem oraz osobowością. Jego 
piosenki ściągnęły również 

do Galerii na Zakręcie go-
ści z  odległych miejscowości, 
którzy przyjechali specjalnie 
na jego koncert. Usłyszeliśmy 
najlepsze piosenki z  solowej 
płyty „O miłości w czasach po-
wstania”, która nawiązuje do 
czasów Powstania Wielkopol-
skiego. Prawdziwą gratką było 
wykonanie piosenki „Mieć czy 
być” grupy Myslovitz, w której 
artysta przez kilka lat śpiewał. 

JS

Dwie wystawy i koncert Nowy sezon zajęć w OKSiR

Gdy kończą się wakacje, 
wraca szkoła i  zaję-

cia w  OKSiR Wisznia Mała. 
Oferta jest bogata. Coś dla 
siebie znajdą zarówno naj-
młodsi, jak i  dorośli w  każ-
dym wieku. W  harmo-
nogramie można znaleźć 
zarówno zajęcia artystyczne, 
jak i sportowe czy rekreacyj-
ne. Ponadto w OKSiR Wisz-
nia Mała można uczyć się 
języka obcego!

Wśród zajęć artystycznych 
są m.in.: chór (prowadzący: 
Mateusz Franczak), nauka 
gry na gitarze (prowadzący: 
Janek Samołyk), zajęcia pla-
styczno-ceramiczne (prowa-
dząca Elżbieta Filipkiewicz) 
czy Orkiestra Dęta, którą 
prowadzą Justyna i  Paweł 
Maliczowscy.

OKSiR Wisznia Mała ma 
bogatą ofertę zajęć tanecz-

nych. W  Wiszni Małej oraz 
Krzyżanowicach tańca uczy 
Marek Hajduk, a Pani Jowita 
Woś-Tudaj prowadzi zajęcia 
taneczne SALSA SUELTA 
dla dojrzałych pań. W  har-
monogramie można znaleźć 
więc propozycje nauki tańca 
dla osób w każdym wieku.

Wśród zajęć sportowych 
i rekreacyjnych są m.in. : pi-
lates, gimnastyka korekcyjna 
dla dorosłych, body shape, 
nordic walking, joga czy 
akademia ringo. To nie ko-
niec - OKSiR Wisznia Mała 
organizuje również naukę 
gry w szachy oraz języka an-
gielskiego.

Harmonogram zajęć na sezon 2019/2020 można  
znaleźć na stronie internetowej: 

www.oksir.wiszniamala.pl/harmonogram-zajec/

Polskie nowele w Galerii na Zakręcie
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Nowy projekt realizowa-
ny przez GBP w Wisz-

ni Małej skierowany jest do 
dzieci w  wieku przedszkol-
nym (3-6 lat) w  ramach 
ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka - wielki czło-
wiek”. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania 
bibliotek i  codziennego 
czytania z  dzieckiem. Każ-
de dziecko w  wieku przed-
szkolnym (3-6 lat), które 
przyjdzie do biblioteki pu-
blicznej w Wiszni Małej i Fi-
lii w Piotrkowiczkach otrzy-
ma w  prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą na 
dobry czytelniczy start.

W  Wyprawce dzieci znaj-
dą wyjątkową książkę, do-
stosowaną pod względem 
formy i  treści do potrzeb 
przedszkolaka i  spełniającą 
najwyższe standardy w pro-
jektowaniu pięknych i  mą-
drych książek dla najmłod-
szych, a także Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę 
w  bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum 

jednej książki z  księgozbio-
ru dziecięcego, Mały Czytel-

nik otrzyma naklejkę, a  po 
zebraniu dziesięciu zostanie 

uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zain-
teresowania. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miej-
sce na czytelniczej mapie 
dzieciństwa (bibliotekę) 
i  zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kultural-
nego. W  Wyprawce znajdą 
coś dla siebie także rodzi-
ce – przygotowana dla nich 

broszura in-
formacyjna 

p r z y p o m n i 
o  nieocenio-

nej roli czyta-
nia w  rozwoju ich 

dziecka oraz o  rozma-
itych korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania 
biblioteki. 

Celem projektu „Mała 
książka - wielki człowiek” 
jest systemowa poprawa sta-
nu czytelnictwa w Polsce po-
przez skoordynowane, wie-
loletnie działania na rzecz 
promocji, edukacji czytelni-
czej oraz kształtowania na-
wyku obcowania z  książką 
od najmłodszych lat.

SD

Wyprawka Czytelnicza dla dzieci w wieku przedszkolnym 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiszni Małej

Pierwszy dzwonek
Drugiego  września we wszystkich 

wiszeńskich szkołach zabrzmiał 
pierwszy dzwonek po wakacjach. Po 
ponad dwumiesięcznej przerwie wy-
poczęci uczniowie wrócili w  szkolne 
mury. Wójt Jakub Bronowicki uczest-
niczył w uroczystości rozpoczęcia roku 
szkolnego 2019/2020 w Szkole Podsta-
wowej w  Krynicznie. W  uroczystości 
licznie wzięli udział również rodzice, 
dziadkowie oraz zaproszeni goście.

Podczas apelu wójt pogratulował dy-
rektorowi szkoły Ireneuszowi Osen-
kowskiemu kolejnego powołania na 
dyrektora oraz wręczył mu nominację. 
Życzenia złożyła również Dyrektor 
SAPO Agnieszka Moździerz.  Po części 
ofi cjalnej uczniowie wspólnie z wycho-
wawcami udali się do klas lekcyjnych.

W  nowym roku szkolnym życzymy 
uczniom oraz nauczycielom wielu suk-
cesów i satysfakcji.
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W piątek 6 września uczniowie klasy 
8a Szkoły Podstawowej w Krynicznie 
przygotowali dla klas 4-8 krótkie 
spotkanie z polską nowelą w ramach 
akcji Narodowego Czytania. Odczytane 
zostały fragmenty „Latarnika” i „Janka 
Muzykanta” H. Sienkiewicza oraz 
„Katarynki” Bolesława Prusa. Uczniowie 
przypomnieli sobie polskich autorów 
nowel, a także czym charakteryzuje się 
nowela.

13 września w Szkole Podstawowej w Psarach 
odbyło się pierwsze z cyklu spotkań 
z muzykantami z Narodowego Forum Muzyki. 
Dzieci z klas 0-II poznały instrument dęty 
drewniany - saksofon. Była to wspaniała audycja 
muzyczna, a mali słuchacze byli zachwyceni!

Uczeń Szkoły Podstawo-
wej im. Małego Księ-

cia w  Wiszni Małej Karol 
Molczyk został powołany do 
Polish Soccer Skills. Każde-
go roku wśród uczestników 
letniego obozu Polish Soccer 
Skills w Spale przeprowadza-
ne są testy Soccer Skills PRO 
ID. Na podstawie ich wyni-
ków najbardziej perspekty-

wiczni gracze zostają objęci 
programem specjalnej opieki 
i promocji.

Karol Molczyk został objęty 
tym programem. To wielkie 
wyróżnienie, z którym jednak 
wiąże się intensywna praca, 
udział w  specjalnych zgru-
powaniach, treningach oraz 
sparingach z najlepszymi eu-
ropejskimi drużynami.  

Święto Sportu w Wiszni Małej
Święto Sportu, któremu 

patronował wójt Jakub 
Bronowicki, zainaugurowało 
kolejny sezon piłkarski Stowa-
rzyszenia APN Talent. W nie-
dzielę 1 września na boisku 
piłkarskim w  Wiszni Małej 
odbył się Rodzinny Turniej 
Piłki Nożnej, który był głów-
nym punktem wydarzenia. 
W turnieju wystartowało 150 
zawodników, zarówno dzieci 
jak i ich rodzice.

Głównym celem zorgani-
zowanego przez APN Ta-
lent wydarzenia była zbiórka 
pieniędzy na leczenie i  re-
habilitację chorego Antosia 
Mellera, brata bramkarki Oli 
Meller. Święto Sportu zakoń-
czyła się dużym sukcesem, 
gdyż ostatecznie zebrano 
23885 zł!

Imprezie towarzyszyły róż-
norodne atrakcje, wśród któ-
rych każdy znalazł coś dla 
siebie. Była loteria fantowa, 

animacje dla najmłodszych, 
strzelnica, dmuchańce, ka-
wiarenka i  grill dla zgłod-
niałych. W  trakcie imprezy 
odbyła się również licytacja 
podczas której można było 
wylicytować m.in. piłkę 
z  autografem Roberta Le-
wandowskiego oraz koszulki 
znanych piłkarzy. Cały do-
chód z  imprezy został prze-
znaczony na leczenie chore-
go Antosia Mellera.

Nie lada gratką była możli-
wość gry z zawodnikami Śląsk 
Wrocław Blind Football z za-
mkniętym oczami piłką prze-
znaczoną dla niewidomych. 
Z kolei fani filmu „Auta” mo-
gli obejrzeć kultowego Złom-
ka oraz traktorek Bączek. 
Odbył się także pokaz tańca 
nowoczesnego przygotowany 
przez młodzież ze Studia Tań-
ca Klasycznego Sofija. Swoje 
umiejętności prezentowały 

również dzieci z  Klubu Judo 
Wilki Oborniki Śląskie.  Pa-
sjonaci militariów mogli za-
poznać się z bronią oraz spró-
bować swoich sił w strzelaniu.  

Podczas festynu lokalna 
pisarka Julianna Michorczyk 
prowadziła dla dzieci warsz-
taty pt. „Szczęśliwa łąka” ma-
jący na celu uwrażliwienie 
dzieci przez poezję. Na za-
kończenie Dnia Sportu swo-
je muzyczne talenty zapre-

zentowali: Michał Michalski, 
Marek Szymański, Patrycja 
Jeżyna, Kuba Jeżyna i Wikto-
ria Chojcan.

Święto Sportu w  Wiszni 
Małej było iście sportowym 
i  równocześnie rodzinnym 
wydarzeniem. Oprócz sporto-
wej rywalizacji, dominowały 
pozytywne emocje i  uśmiech 
na twarzy najmłodszych. A co 
najważniejsze, udało się wes-
przeć chorego Antosia.

Karol Molczyk 
powołany  
do Polish  
Soccer  
Skills
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29 września 2019 na tere-
nie świetlicy w Malinie odbył 
się Festiwal Szachowy. Dzie-
ci z terenu naszej gminy (jak 
również z powiatu trzebnic-
kiego) przebrane za figury i 
piony szachowe (mając tar-
cze, włócznie i inne atrybu-
ty) odegrały partię szachów 
sprzed ponad 150 lat (z 1852 
r.) pt. „partia wiecznozielona”. 
Zwyciężył w niej (białymi) 
Adolf Anderssen przeciw Je-
anowi Dufresne, który grał 
czarnymi. Drużyną czarnych 
figur dowodził p. Ernest Po-
ciejowski (instruktor z gminy 
Wisznia Mała), a drużyną bia-
łych - p. Jacek Ćwikliński (in-
struktor z gminy Żmigród). 
Całość wydarzenia koordy-
nował p. Łukasz Butkiewicz 
(Prezes Stowarzyszenia Biały 
Król Wisznia Mała), który ko-
mentował każdy ruch, przed-
stawiając zasady gry i strate-

gię przybyłym gościom. W 
inscenizacji wzięło udział 32 
dzieci. Wydarzenie obejrza-
ło wielu rodziców, uczniów i 
zaproszonych gości. Między 
innymi radne gminy Wisznia 
Mała: przewodnicząca rady 
Małgorzata Ottenbreit i Edy-
ta Wojtas oraz Marek Pocie-
jowski i Michał Wołoszczuk 
- działacze szachowi. Wszy-
scy młodzi aktorzy zostali 
nagrodzeni słodkościami, do-
datkowo zostały rozlosowane 

nagrody rzeczowe. 
Po inscenizacji odbył się tur-

niej szachowy o zdobycie kate-
gorii, w którym wzięło udział 
30 szachistów. Sędziował 

Aleksander Sokólski. Szachiści 
rozegrali 5 rund. 10 najlep-
szych szachistów otrzymało 
nagrody rzeczowe, a ponadto 
zostały rozlosowane pozosta-

łe nagrody. Pierwsze miejsce 
zdobył Dawid Pachucy, drugie 
- Kewin Owsiański, trzecie - 
Wiktor Gabryś. Cały Festiwal 
był bezpłatny dla uczestni-
ków. Wydarzenie było finan-
sowane ze zdobytego grantu 
z Fundacji Berit. W ramach 
dofinansowania (5 000 zł) zor-
ganizowano wydarzenie, za-
kupiono nagrody i upominki 
dla uczestników, a także kil-
kanaście nowych kompletów 
szachów (w tym także szachy 
dla osób niewidomych i sła-
bowidzących). W związku z 
pozytywnym odbiorem Festi-
walu, organizatorzy planują 
kolejny w przyszłym roku. 

EP

Tegoroczny Turniej Piłki 
Nożnej o  Puchar Wójta 
2019 odbył się 11 sierp-

nia w  Szewcach. Wzięło w  nim 
udział 8 drużyn z  terenu gminy. 
Rozgrywki były przeprowadzone 
systemem pucharowym. Jeden 
mecz trwał 40 minut (2x20 min). 
Do półfinałów przeszły 4 drużyny: 
z Szymanowa, Malina, Krzyżano-
wic i Ozorowic.

Najlepszą z  drużyn okazała się 
reprezentacja Ozorowic. Zwy-
cięstwo nie przyszło im łatwo. Po 
pierwszej połowie przegrywali 
1:3 z LKS Krzyżanowicami. Pod-
czas drugiej połowy dali z  siebie 
wszystko i  doprowadzili do re-
misu 3:3, grając w 10-osobowym 
składzie. O  zwycięstwie drużyny 
Avia Ozorowice zdecydowały rzu-
ty karne.

Najlepszym strzelcem okazał się 
Przemysław Dżoń (KS Malinka 
Malin), a najlepszym bramkarzem 
Piotr Wawrzykowski z Avia Ozo-
rowice. Wyróżnionym piłkarzem 
został Patryk Drosiński - jako naj-
lepszy zawodnik młodego poko-
lenia. Został również nagrodzony 
trener zwycięskiej drużyny z Ozo-
rowic.

Podczas wydarzenia były przy-
gotowane atrakcje dla najmłod-
szych kibiców, którzy mogli sko-
rzystać m.in. z dmuchańców. 

Turniej Piłki NożnejTurniej Piłki Nożnej

Festiwal Szachowy w Malinie

WYNIKI
I miejsce - LZS Avia Ozorowice (nagroda: 2300 zł)
II miejsce - LKS Krzyżanowice (nagroda: 1700 zł)
III miejsce - KS Malinka Malin (nagroda: 1200 zł)
IV miejsce - LZS Silesia Szymanów (nagroda: 400 zł)
V miejsce - pozostałe drużyny: Kometa Kryniczno, Grom Ligota 
Piękna, LZS Błyskawica Szewce, LZS Płomień Wisznia Mała
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Relacja  
Łukasza Butkiewicza

W dniach 27.08-05.09 na 
Górnym Śląsku roze-

grano szachową ekstraligę na 
rok 2019. Zawody toczyły się 
w  Hotelu Diament w  Cho-
rzowie oraz w  Urzędzie Wo-
jewódzkim w Katowicach. Po 
raz trzeci w historii klubu, na 
najwyższym poziomie roz-
grywkowym w  Polsce wystą-
pił Biały Król Wisznia Mała. 
W  turnieju wystąpiło 10 klu-
bów: z  Dolnego i  Górnego 
Śląska, Krakowa, Gorzowa 
Wielkopolskiego i  Żnina. 
Składy drużyn w  stosunku 
do zeszłego roku znacznie się 
wzmocniły, ze względu na 
zmianę przepisu dotyczącego 
możliwości gry obcokrajow-
ców. My po udanym występie 
w  zeszłym roku wystąpiliśmy 
w  niezmiennym zestawieniu. 
W starciu z tak silnymi rywa-
lami nasz potencjał okazał się 
jednak niewystarczający. Nasi 
zawodnicy potrafili sprawiać 
pojedyncze niespodzianki 
czy nawet sensacje w  star-
ciach z  silnymi arcymistrza-
mi, w  czym brylował przede 
wszystkim Piotr Brodowski. 
Zabrakło jednak trochę szczę-
ścia, parę meczów przegrali-
śmy w najniższym możliwym 
stosunku. W efekcie jedynym 
spotkaniem, w  którym udało 
nam się uzyskać punkt me-
czowy był zremisowany po-

jedynek z  Akademią Szacho-
wą Gliwice. Mimo bojowej 
postawy w  starciach z  wyżej 
notowanymi rywalami opusz-
czamy więc szeregi szachowej 
ekstraligi. Już teraz zapowia-
damy jednak walkę o  powrót 
na najwyższy poziom roz-
grywkowy w przyszłym roku. 

Punkty dla naszego klubu 
w  tym sezonie zdobyli: Kry-
stian Kuźmicz 3, Piotr Brodow-
ski 4 ( nasz najlepszy zawodnik 
w  tym roku), Arkadiusz Ska-
wiński 2.5, Michał Luch 3.5, 
Łukasz Butkiewicz 2.5, Mate-
usz Bronowicki 1, Marta Bartel 
2.5. Warto dodać, że dyrekto-
rem turnieju była nasza zawod-
niczka Ewa Przeździecka i  jak 
zwykle poradziła sobie znako-
micie w tej roli. 

Kolejnym ważnym wyda-
rzeniem w  działalności na-
szego klubu będzie festyn sza-

chowy w Malinie 29 września. 
Będzie on obejmował insceni-
zację partii szachowej na tzw. 
„żywych szachach”. Aktorami 
widowiska będą dzieci i mło-

dzież uczęszczająca na nasze 
zajęcia. Każdy z  nich będzie 
reprezentował jedną z  sza-
chowych figur i  odwzorowy-
wał jej ruchy na szachownicy. 

Widowisko odbędzie się na 
dużej plenerowej szachow-
nicy za świetlicą w  Malinie 
o  godzinie 11. Bezpośrednio 
po inscenizacji zostanie ro-
zegrany turniej szachowy dla 
dzieci i  młodzieży, z  możli-
wością zdobycia V oraz IV 
kategorii. Serdecznie zapra-
szamy na oba te wydarzenia! 

Zapraszamy również na zaję-
cia szachowe dla dzieci i mło-
dzieży do Ośrodka Kultury 
Sportu i  Rekreacji w  Wiszni 
Małej. Prowadzi je w  każdy 
poniedziałek mistrz między-
narodowy Łukasz Butkiewicz. 
Osoby początkujące zaprasza-
my na godzinę 17, natomiast 
posiadające przynajmniej IV 
kategorię szachową na nieco 
dłuższe zajęcia od 18 do 19.30. 

Ekstraliga 2019

Odblaski ratują życie! 

Jesienią i zimą szybko 
zapada zmrok, przez 

co piesi i rowerzyści 
są słabo widoczni na 
drodze i kierowca 
dostrzega ich z du-
żym opóźnieniem. 
Tak naprawdę kie-
rowca widzi pieszego 
dopiero jak jego sylwet-
ka pojawia się w zasięgu 
świateł samochodu – zale-
dwie 20-30 metrów przed 
pojazdem. Dlatego tak waż-
ne jest aby mieć zawsze na 
ubraniu elementy odblasko-
we, powodują one, że jeste-

śmy widoczni już z odle-
głości 120 – 160 metrów co 
przy prędkości 50 km/h daje 
kierowcy 10 sekund na od-
powiednią reakcje.
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Program ma na 
celu dofinan-

sowanie nowych 
źródeł ciepła i  termomoder-
nizacji budynków jednoro-
dzinnych. Wnioski należy 
składać do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

Program skupia się na wy-
mianie starych pieców i  ko-
tłów na paliwo stałe na 
nowoczesne i ekologicz-
ne źródła ciepła oraz ter-
momodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych by 
efektywnie zarządzać 
energią. Działania 
te nie tylko pomogą 
chronić środowisko, 
ale i naszym zdaniem, 

dodatkowo zwiększą domo-
wy budżet, dzięki oszczędno-
ściom finansowym. Program 
skierowany jest również do 
osób posiadających pozwo-
lenie na rozpoczęcie budowy 
budynku jednorodzinnego.

Szczegóły na stronie: www.
wfosigw.wroclaw.pl/czyste-

-powietrze/o-programie

Odbiór azbestu od mieszkańców

Nabór w programie  
„Mój Prąd” NFOŚiGW

W  sierpniu przeprowa-
dzono akcję odbioru 

i utylizacji azbestu od miesz-
kańców gminy w ramach bu-
dżetu gminy Wisznia Mała 
oraz dotacji z  Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu. Akcja przebie-
gła sprawnie i co najważniej-
sze bezpiecznie, ponad 40 ton 
tego materiału zostało ode-
brane od mieszkańców naszej 
gminy przez wyspecjalizowa-
ną firmę i poddane utylizacji.

Azbest, który jest głównym 
składnikiem eternitu, wy-
stępuje często w  pokryciach 
dachowych jako cemento-
wo-włóknowe płyty faliste. 
Wyjątkową ostrożność należy 
zachować podczas demon-
tażu tego rodzaju pokrycia, 
ponieważ w  trakcie łamania 
lub cięcia uwalnia się draż-

niący i rakotwórczy pył, który 
może wywoływać groźne dla 
życia choroby. Dlatego przy 
ściąganiu go z dachu najlepiej 
zatrudnić odpowiednią firmę, 
a  azbest, do czasu odebrania 
z naszej działki, złożyć w taki 
sposób, aby nie stanowił za-
grożenia dla środowiska, ani 
dla nas samych. Jeśli na Two-
jej działce znajduje się tego 
rodzaju odpad to należy zło-
żyć wniosek o jego odbiór do 
Urzędu Gminy Wisznia Mała, 
podając swój adres i jego ilość.

Trwa nabór wniosków do 
programu „Mój Prąd”. 

Wnioski należy składać do Na-
rodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Celem 
programu jest zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej 
z mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych. O dofinansowanie mogą 
ubiegać się osoby fizyczne wy-
twarzające energię elektryczną 
na własne potrzeby, które mają 
zawartą umowę kompleksową 
regulującą kwestie związane z 

wprowadzeniem do sieci ener-
gii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji. 

Nabór trwa do 20 grudnia 
br. lub do wyczerpania alokacji 
środków. Kolejny nabór pla-
nowany jest od początku 2020 
roku.  Szczegóły na stronie: 
www.nfosigw.gov.pl/o-nfosi-
gw/

SO3
CONOx

CO2

Nadal trwa nabór do 
programu „Czyste Powietrze”

Eko zajęcia 
w gminie 
Wisznia Mała



Zamawiający:

Wykonawca:

L.P. MIEJSCOWOŚĆ

październik
2019

listopad
2019

grudzień
2019 SZKŁO  

ŚRODY
PLASTIK  

CZWARTKI
PAPIER  
PIĄTKI

Dni miesiąca – odpady zmieszane

1 Szewce 14, 28 9*, 25 9, 23
1 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

06.11.19
1 CZWARTEK

03.10.19 
07.11.19 
05.12.19

1 PIĄTEK
04.10.19 

02*.11.19 
06.12.19

2 Strzeszów 14, 28 9*, 25 9, 23
2 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

13.11.19

3 Piotrkowiczki 1, 15, 29 12, 26 10, 24
3 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

20.11.19

1 CZWARTEK
03.10.19 
07.11.19 
05.12.19

1 PIĄTEK
04.10.19 

02*.11.19 
06.12.19

4 Mienice 1, 15, 29 12, 26 10, 24
3 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

20.11.19

3 CZWARTEK
17.10.19  
21.11.19  
19.12.19

3 PIĄTEK
18.10.19  
15.11.19  
20.12.19

5 Pierwoszów 1, 15, 29 12, 26 10, 24
3 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

16.10.19 
18.12.19

6

Wisznia Mała  
bez  
ul. Pierwoszowskiej, Przy Dębie,  
Na Kolonii i Leśnej

1, 15, 29 12, 26 10, 24
3 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

16.10.19       
18.12.19

2 PIĄTEK
11.10.19   
08.11.19   
13.12.19

7
Kryniczno 
ul. Rakowa,  
Osiedle Toya, Cienin

2, 16, 30 13, 27 11, 21*
3 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

16.10.19
18.12.19

2 CZWARTEK
10.10.19   
14.11.19   
12.12.19

2 PIĄTEK
11.10.19   
08.11.19   
13.12.19

8 Krzyżanowice 2, 16, 30 13, 27 11, 21*
2 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

09.10.19       
11.12.19

9 Szymanów 2, 16, 30 13, 27 11, 21*
4 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

27.11.19 

10 Psary 7, 21 4, 18 2, 16, 30
2 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

09.10.19       
11.12.19

4 CZWARTEK
24.10.19   
28.11.19   

28*.12.19

4 PIĄTEK
25.10.19   
22.11.19   
27.12.19

11 Ozorowice 7, 21 4, 18 2, 16, 30
2 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

13.11.19

1 CZWARTEK
03.10.19 
07.11.19 
05.12.19

1 PIĄTEK
04.10.19 

02*.11.19 
06.12.19

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Gmina Wisznia Mała: październik – grudzień 2019 

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.



WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Miejscowość ODPADY 
ZMIESZANE SZKŁO (środy) PLASTIK (czwartki) PAPIER (piątki)

Strzeszów: 
ul. Lipowa 1,3,5,7 
i ul.Osiedlowa 1,3,5,7

poniedziałki 2 ŚRODA: 09.10.19; 13.11.19; 11.12.19; 1 i 3 CZWARTEK: 3 i 17.10.19; 7 i 21.11.19; 5 i 19.12.19; 1 PIĄTEK: 04.10.19 ; 02*.11.19 ; 06.12.19

Wisznia Mała  
ul. Wąska 3

wtorki 3 ŚRODA: 16.10.19; 20.11.19; 18.12.19 1 i 3 CZWARTEK: 3 i 17.10.19; 7 i 21.11.19; 5 i 19.12.19; 2 PIĄTEK: 11.10.19; 08.11.19; 13.12.19

Psary  
ul. Polna 19, 21, 23

poniedziałki 2 ŚRODA: 09.10.19; 13.11.19; 11.12.19 2 i 4 CZWARTEK: 10 i 24.10.19; 14 i 28.11.19; 12 i 28*.12.19; 4 PIĄTEK: 25.10.19;  22.11.19; 27.12.19;

L.P. MIEJSCOWOŚĆ

październik
2019

listopad
2019

grudzień
2019 SZKŁO  

ŚRODY
PLASTIK  

CZWARTKI
PAPIER  
PIĄTKI

Dni miesiąca – odpady zmieszane

12 Ligota Piękna 8, 22 5, 19 3, 17, 31
4 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

23.10.19    
21*.12.19 4 CZWARTEK

24.10.19   
28.11.19   

28*.12.19

4 PIĄTEK
25.10.19   
22.11.19   
27.12.19

13
Wisznia Mała:  
ul. Przy Dębie,  
Na Kolonii, Leśna

8, 22 5, 19 3, 17, 31
3 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

16.10.19       
18.12.19

14 Machnice 8, 22 5, 19 3, 17, 31
3 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

20.11.19

3 CZWARTEK
17.10.19  
21.11.19  
19.12.19

2 PIĄTEK
11.10.19   
08.11.19   
13.12.19

15

Wysoki Kościół  
wraz  
z ul. Pierwoszowską  
z Wiszni Małej

9, 23 6, 20 4, 18, 28*
3 ŚRODA    

(miesiąc nieparzysty)

20.11.19

3 CZWARTEK
17.10.19  
21.11.19  
19.12.19

2 PIĄTEK
11.10.19   
08.11.19   
13.12.19

16
Kryniczno,  
Rogoż,  9, 23 6, 20 4, 18, 28*

1 ŚRODA    
(miesiąc parzysty)

02.10.19    
04.12.19

2 CZWARTEK
10.10.19   
14.11.19   
12.12.19

3 PIĄTEK
18.10.19  
15.11.19  
20.12.19

17 Malin 9, 23 6, 20 4, 18, 28*
1 ŚRODA    

(miesiąc parzysty)

02.10.19    
04.12.19

3 CZWARTEK
17.10.19  
21.11.19  
19.12.19

Pracownicy firmy Alba są zobowiązani do wykonywania dokumentacji 
pisemnej i zdjęciowej dotyczącej błędów w gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi i przekazywania zebranych danych do gminy Wisznia Mała. 

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ NA DZIEŃ PRZED TERMINEM ODBIORU. 
Odbiór odpadów odbywa się od godz. 2.00 w nocy! Pojemniki nie wystawione nie będą 
opróżniane, a reklamacje nie będą uwzględniane.

DO POJEMNIKÓW NIE WRZUCAMY GORĄCEGO POPIOŁU  
I NIE CHŁODZIMY GO WODĄ!!!

Prosimy nie wrzucać odpadów zielonych  
z pielęgnacji ogrodów przydomowych (np. trawa, 

liście) do pojemników na odpady zmieszane. 
Gmina Wisznia Mała zaleca kompostować odpady 
zielone. We własnym zakresie można je oddać do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w Mienicach nr 92 (byłe składowisko 

odpadów). Jako Gmina jesteśmy zobowiazani 
ograniczyć masę odpadów organicznych 

przekazywanych do składowania razem  
z odpadami zmieszanymi.

* Odbiory przesunięte ze względu na święta.

Zamawiający:

Wykonawca:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Gmina Wisznia Mała: październik – grudzień 2019 


